
    
 

 

Bacău, Ianuarie 2022 

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

 
CONSTANTIN MODERN STYLE SRL, în calitate de beneficiar, anunţă finalizarea 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 a constat 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 
acesta a contribuit la dezvoltarea regională, precum și la consolidarea și dezvoltarea durabilă a sectorului de servicii 
din Regiunea Nord Est. 
Obiectivele specifice ale proiectului au fost: crearea a 5 noi locuri de muncă; menținerea, pentru o perioadă de cel 
puțin  3 ani de la data finalizării proiectului, a locurilor de muncă existente la depunerea proiectului 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. 
Rezultatele proiectului: Proiect realizat și implementat conform Ghidului Solicitantului și Contractului de finanțare 
cu un grad de realizare de 100% al indicatorilor propuși; dotarea societății cu bunuri, în conformitate cu activitățile 
propuse și realizate. 
Proiectul a avut un impact major asupra creșterii competitivității societății Constantin Modern Style SRL, pe piața 
aferentă codului CAEN 6311 - Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web şi activităţi conexe. 
Valoarea totală a contractului de finanţare a fost de 980.281,72 lei, valoarea totală eligibilă fiind de 823.096,48 lei. 
Valoarea eligibilă nerambursabilă a fost de 658.477,17 lei, din care valoarea eligibilă nerambursabilă din F.E.D.R. - 
559.705,59 lei, valoarea eligibilă nerambursabilă din Bugetul Naţional - 98.771,58 lei, iar co-finanţarea eligibilă a 
beneficiarului - 164.619,31 lei. Valoarea neeligibilă inclusiv TVA a proiectului a fost de 157.185,24 lei. 
Durata de implementare a proiectului a fost 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: Regiunea Nord Est, Județul Bacău, Municipiul Bacău, Str. Pictor Theodor 
Aman, nr. 94C, et.5. 
Detalii suplimentare puteți obține de la: IONUȚ FLORIN PESCARU - Administrator, tel: 0729128888, email: 
zebraartstudio@yahoo.com. 
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