
 

 

 

Anunț de presă 
 Data: 23.08.2019 

Lansarea proiectului „CONSTRUIRE PENSIUNE TURISTICĂ CU PISCINĂ ȘI ÎMPREJMUIRE ÎN 
SULINA” 

S.C. TERRAFORM S.R.L. , în calitate de Beneficiar,  implementează proiectul „CONSTRUIRE 

PENSIUNE TURISTICĂ CU PISCINĂ ȘI ÎMPREJMUIRE ÎN SULINA”, cod SMIS 121765, finanțat prin 

Programul Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 2: ”Îmbunătăţirea competitivităţii 

întreprinderilor mici și mijlocii”, Prioritatea de investiţii 2.2.ITI.: “Sprijinirea creării și extinderea 

capacităților avansate de producție și dezvoltarea serviciilor”.  

Contractul de finanțare a fost încheiat cu Ministerul Dezvoltării Regionale si Administrației Publice  

în calitate de Autoritate de Management și cu Agenţia pentru Dezvoltare Regională a Regiunii de 

Dezvoltare Sud – Est, în calitate de Organism Intermediar. 

Valoarea totală a proiectului este de 7.713.023,84 lei, din care valoarea sumei nerambursabile este 

de 3.889.972,84 lei. 

Obiectivul general al proiectului este reprezentat de realizarea investiției inițiale în scopul creării 

unei unități noi de prestare a serviciilor turistice de înaltă calitate. Scopul proiectului îl reprezintă 

îmbunătățirea competitivității economice a orașului Sulina și creșterea productivității muncii, 

valorificarea internă și internațională a sectorului turistic prin construcția și dezvoltarea unei 

pensiuni de 4 margarete.  

Obiectivele specifice ale proiectului vizează: OS1: Creșterea competivității societății prin 

construcția, inclusiv amenajarea terenului și dotarea pensiunii cu active corporale si necorporale, 

OS2: Consolidarea poziției pe piață prin dezvoltarea serviciilor de calitate și a capitalului uman prin 

inovare de proces și inovare de serviciu, internaționalizarea serviciilor, crearea a 5 noi locuri de 

muncă, asigurarea managementului de proiect; OS3: Asigurarea vizibilității și eficienței societății 

prin asigurarea identității vizuale prin realizarea de materiale publicitare, asigurarea corectitudinii, 

realizarea auditării financiare si asigurarea implementării corespunzătoare a proiectului.  

Durata de implementare a proiectului este de 53 luni (01.02.2017-30.06.2021). 

Informaţii suplimentare se pot obţine la: e-mail: tudor@terraform.ro, telefon: 0213261106. 

 
Investim în viitorul tău! Proiect cofinanțat din Fondul European 
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