
 

 

 

 

 

COMUNICAT DE PRESĂ 
Targoviste, septembrie 2022 

„DESFIINTARE CONSTRUCTII C1, C2 SI CONSTRUIRE SPATII BIROURI P+2”,  
cod SMIS 109956 

 
La data de 24 mai 2018, a fost semnat contractul de finanţare nr. 2184, între SC EUROPROJECT PARTNER SRL, în calitate de 
beneficiar, pe de o parte, şi Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Administratiei, în calitate de Autoritate de Management, şi 
Organismul Intermediar Agenţia pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia, pe de altă parte.  
SC EUROPROJECT PARTNER SRL a finalizat proiectul „DESFIINTARE CONSTRUCTII C1, C2 SI CONSTRUIRE SPATII BIROURI P+2”, 
proiect finanţat prin Programul Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 2 - Îmbunătățirea competitivității întreprinderilor 
mici si mijlocii, Prioritatea de investiții 2.1 – Promovare spiritului Consolidarea poziției pe piata a IMM-urilor în domeniile 
competitive identificate în SNC si PDR-uri. 
Obiectivul general al proiectului îl reprezinta consolidarea pozitiei Europroject Partner SRL, pe piata locala, în urmatorii 5 ani.  
Investiția propusa prin proiect a avut în vedere diversificarea activității curente a firmei prin oferirea de servicii arhitectură, aceasta 
activitate având atribuit codul CAEN 7111 Activități de arhitectura. 
Obiectivele specifice ale proiectului sunt: 
1. Cresterea cifrei de afaceri cu 64,7% față de anul 2016, în termen de 1 an fiscal de la finalizarea proiectului 
2. Diversificarea activității curente a EUROPROJECT PARTNER S.R.L., prin prestarea de servicii de arhitectura si consultanța 
arhitecturală precum si planificare urbana si rurala si consultana urbanism si amenajarea teritoriului în termen de 12 luni de la 
finalizarea proiectului si menținerea pe o perioada de înca 3 ani de operare 
3. Cresterea numărului mediu de salariați ai EUROPROJECT PARTNER S.R.L de la 9 la 12, față de anul 2016, la finalul investitiei, si 
menținerea acestuia pe o perioada de înca 3 ani de operare. 
Rezultate:  
1. Cifra de afaceri cu 64,7% mai mare fata de anul 2016, în termen de 1 an fiscal de la finalizarea proiectului, pentru EUROPROJECT 
PARTNER SRL. 
2. Activitate diversificata prin prestarea de servicii de arhitectura si consultanta arhitecturala precum si planificare urbana si rurala 
si consultanta urbanism si amenajarea teritoriului, si mentinuta pentru o perioada de înca 3 ani de operare.  
3. Numar mediu de salariati ai EUROPROJECT PARTNER S.R.L mai mare cu 3 persoane, fata de anul 2016, la finalul investitiei, si 
mentinut pe o perioada de înca 3 ani de operare. 

Prin realizarea acestei investiții, la nivel local au fost create 3 locuri de muncă noi;  va asigura logistica necesara firmei 

pentru prestarea noilor servicii într-un mod profesionist si la standarde de calitate ridicate, asigurând în acest fel, atât patrunderea 
EUROPROJECT PARTNER S.R.L pe o piata de servicii noua pentru societate, la nivel local, dar si consolidarea pozitiei acesteia pe 
piata locala, contribuind la dezvoltarea mediului de afaceri la nivel local si a mediul de afaceri al judetului Dâmbovita; 
Locul de implementare a proiectului este Municipiul Târgoviste, strada Justiției, nr. 31, judetul Dâmbovita.  
Perioada de implementare a proiectului este de 73 luni, respectiv intre septembrie 2016 și septembrie 2022.  
Valoarea totală a proiectului este de 1.670.701,26 lei, din care: finanțare nerambursabilă 865.506,40 lei (finanţare nerambursabilă 
din FEDR – 735.680.44 lei și din bugetul național – 129.825,96 lei), iar valoarea neeligibilă, inclusiv TVA aferentă acesteia, 
588.818,26 lei.                                                                                           

                                                      
                                                                                        
 
 

 
 
 

Municipiul Târgoviște, str. N. Filipescu nr. 102, judetul Dâmbovița, 
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