
 

 
 
 
 
 
 
 
 

29.07.2021 

ANUNT INCEPERE PROIECT 

“Granturi pentru capital de lucru acordate beneficiarilor” IMM-uri cu activitate 

economică în unul din domeniile de activitate prevăzute în anexa nr.2, din cadrul 

schemei ajutor de stat instituita prin Ordonanta de Urgenta nr 130 din 31.07.2020 

privind unele masuri pentru acordarea de sprijin financiar din fonduri externe 

nerambursabile, aferente Programului operational Competitivitate 2014-2020, in 

contextul crizei provocate de COVID-19 

 

Beneficiar proiect - SC GMD BON VOYAGE SRL 

 

SC GMD BON VOYAGE SRL anunta lansarea proiectul cu titlul „ Accesare garnturi SC 

GMD BON VOYAGE SRL” proiect  nr RUE 14095 înscris în cadrul Măsurii ”Granturi pentru 

capital de lucru”, instituită prin OUG nr 130/2020. 

Obiectivul proiectului : Acordarea de sprijin financiar din fonduri externe nerambursa-

bile, aferente Programului operational Competitivitate 2014-2020, denumit in continu-

are POC in contextul crizei provocate de COVID-19, pentru beneficiarii prevazuti la 

art.3, a caror activitate a fost afectata direct sau indirect de raspandirea virusului SARS 

COV 2, sau a caror activitate a fost interzisa prin ordonante militate pe perioada starii 

de urgenta sau ingradite pe perioada starii de alerta. 

Rezultatele asteptate in urma implementarii : combaterea efectelor negative, in con-

textul crizei provocate de COVID-19. 

Proiectul se derulează pe o perioada de maxim 12 luni, începând cu data semnării 

contractului de finanțare cu Ministerul Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri/ 

AIMMAIPE , respectiv 28.07.2021. 

 
 
 



 

Proiectul are printre principalele rezultate, următoarele: 

- menținerea activității pe o perioada de minim 6 luni, 

- menținerea numărului locurilor de munca față de data depunerii cererii, pe o peri-

oadă de minimum 6 luni, la data acordării granturilor. 

Valoarea proiectului este de 139.739,835 lei (valoarea totala) din care : 

 Grant = 121512.9 RON Cofinanțare = 18226.935 RON 

Data incepere proiect 28.07.2021 

Data finalizare proiect 27.07.2022 

Numar contract de finantare M2-14095 din 28-07-2021 
Locul implementarii Judetul Arges, Municipiul Pitesti, Str. SMÂRDAN, nr. 45B. 
Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regionala prin Programul 
Operațional Competitivitate 2014-2020. 

  

 
 

Persoană de contact: ELENA DANIELA MUTU 

telefon: 0723320403 


