
ANUNȚ DE PRESĂ 

CURTEA DE ARGES, MAI 2021 

ANUNT DE PRESA PRIVIND INCHEIEREA PROIECTULUI CU TITLUL 
„ Dezvoltarea activitatii SC ARGOS PRE INTERNATIONAL SRL prin achizitia de 

echipamente”, SMIS 112774

Numele beneficiarului: ARGOS PRE INTERNATIONAL SRL 
Numele programului: Programul Operational Regional 2014-2020, Axa prioritară 2 -Îmbunătăţirea competitivităţii întreprinderilor 
mici şi mijlocii, Prioritatea de investiţii 2.1- Promovarea spiritului antreprenorial, în special prin facilitarea exploatării economice 
a ideilor noi şi prin încurajarea creării de noi întreprinderi, inclusiv prin incubatoare de afaceri 
Numele Autoritatii de Management “MINISTERUL DEZVOLTĂRII, LUCRĂRILOR PUBLICE ȘI ADMINISTRAȚIEI” 
Numele Organismului Intermediar “Agentia pentru Dezvoltare Regionala SUD MUNTENIA”  
Valoarea totala a proiectului: 529.246,92 lei 
Valoarea finantarii nerambursabile: 423.397,54 lei 
Contract de finantare: 2414/ 15.06.2018 

Perioada de implementare: 36 de luni, respectiv intre data de 01.04.2018 si data 31.03.2021. 
Locatia de implementare a proiectului: Strada Daniel Sterescu, , Punctul "ZAVOI'' având nr. cadastral 84261- C2, Municipiul 
CURTEA DE ARGES, județ Argeș, , Regiunea Sud MUNTENIA.  

Obiectivul general al proiectului: Obiectivul general al proiectului îl reprezinta dezvoltarea microîntreprinderii SC ARGOS P.R.E. 
INTERNATIONAL SRL prin realizarea de investitii pentru productia de confectii metalice in vederea dezvoltarii activitatii societatii 
pe aceasta piata noua. 

Obiectivele specifice ale proiectului 
1. Realizarea activitatilor de management de proiect si informare si publicitate pe perioada de 12 luni având ca rezultat 1 proiect
implementat;
2. Dotarea societatii cu 5 echipamente pana la sfârsitul perioadei de implementare
3. Crearea a 5 noi locuri de munca permanente pana la sfârsitul perioadei de implementare a proiectului cu respectarea principiului
egalitatii de sanse;

Rezultatele proiectului: 
Urmare a implementarii proiectului au fost incheiate 1 contract de prestari servicii informare si publicitate, 1 contract de prestari 
servicii management si 1 contract de furnizare echipamente. De asemenea, au fost achizitionate si puse in functiune 5 echipamente. 
Au fost create 5 locuri de munca permanente din care unul a fost destinat persoanelor defavorizate. 
Impactul investitiei asupra regiunii este unul pozitiv, prin implementarea proiectului sus mentionat societatea si-a sporit 
competitivitatea, oferind servicii noi si  de calitate ceea ce adus la sporirea numarului de clienti si reducerea termenelor de 
executie. Prin crearea locurilor de munca a contribuit la combaterea somajului in regiunea Sud-Muntenia. 

Date de contact: 
Persoana de contact: RALUCA ELENA MALEC ADMINISTRATOR 
Tel/fax/email: 0726002005 / 
raluca.malec@gmail.com
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