
                                     
 

 

ANUNȚ DE PRESĂ 

Bacău, Martie 2021 

”CONSOLIDAREA POZIȚIEI PE PIAȚĂ PRIN 
DIVERSIFICAREA ACTIVITĂȚII FIRMEI 
CONSTANTIN MODERN STYLE SRL” 

 
 

CONSTANTIN MODERN STYLE SRL, în calitate de beneficiar, anunţă lansarea proiectului cu titlul ”CONSOLIDAREA 
POZIȚIEI PE PIAȚĂ PRIN DIVERSIFICAREA ACTIVITĂȚII FIRMEI CONSTANTIN MODERN STYLE SRL”, cod SMIS 133765, 
proiect co-finanţat de Uniunea Europeană prin Fondul European de Dezvoltare Regională, în cadrul Regio - 
Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 2 – Îmbunătățirea competitivității întreprinderilor mici și 
mijlocii, Prioritatea de investiții 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. 
Contractul de finanţare cu numărul de înregistrare 6719 a fost semnat în data de 27.02.2021 cu Ministerul Lucrărilor 
Publice, Dezvoltării și Administrației, în calitate de Autoritate de Management, prin Agenția pentru Dezvoltare 
Regională Nord-Est, în calitate de Organism Intermediar pentru Programul Operațional Regional 2014-2020. 
 

Obiectivul general al proiectului constă în diversificarea activității Constantin Modern Style SRL, prin achiziția de 
echipamente specifice și soft inovator, necesare prestării serviciilor de prelucrare a datelor și administrare a 
paginilor web, cod CAEN 6311, într-un interval de 12 luni de la data semnarii contractului de finanțare, astfel încât 
să contribuie la dezvoltarea regională, precum și la consolidarea și dezvoltarea durabilă a sectorului de servicii din 
Regiunea Nord Est. 
Obiectivele specifice ale proiectului sunt: crearea a 5 noi locuri de muncă; menținerea, pentru o perioadă de el puțin 
3 ani de la data finalizării proiectului, a locurilor de muncă existente la depunerea cererii de finanțare și a celor 5 
locuri de muncă nou create; achiziționarea de echipamente specifice și soft inovator pentru serviciile de prelucrare 
a datelor și administrare a paginilor web. 
 
Valoarea totală a contractului de finanţare este de 980.281,72 lei, valoarea totală eligibilă este de 823.096,48 lei. 
Valoarea eligibilă nerambursabilă este de 658.477,17 lei, din care valoarea eligibilă nerambursabilă din F.E.D.R. este 
de 559.705,59 lei, valoarea eligibilă nerambursabilă din Bugetul Naţional este de 98.771,58 lei, iar co-finanţarea 
eligibilă a beneficiarului este 164.619,31 lei. Valoarea neeligibilă inclusiv TVA a proiectului este de 157.185,24 lei. 
Durata de implementare a proiectului este de 29 luni (01.09.2019 - 31.01.2022). 
Data începerii proiectului: 01.09.2019. Data finalizării proiectului: 31.01.2022 
Locul de implementare a proiectului este la adresa din: Regiunea Nord Est, Județul Bacău, Municipiul Bacău, str. 
Strada Cerbului nr. 2A. 
 
Detalii suplimentare puteți obține de la: IONUȚ FLORIN PESCARU - Administrator, tel: 0729128888, email: 
zebraartstudio@yahoo.com. 

 

 


