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COMUNICAT DE PRESA 

         Data: 23.01.2020 

 

FINALIZARE PROIECT „DIVERSIFICAREA ACTIVITATII SC RESPONDER SRL PRIN ACHIZITIONAREA DE 

DOTARI PENTRU PRESTAREA SERVICIILOR DE OUTDOOR”, COD SMIS 107816 

 

SC RESPONDER SRL anunta finalizarea proiectului „DIVERSIFICAREA ACTIVITATII SC RESPONDER SRL PRIN 

ACHIZITIONAREA DE DOTARI PENTRU PRESTAREA SERVICIILOR DE OUTDOOR”, COD SMIS 107816, finantat in cadrul  

Programului Operational Regional 2014 – 2020, Axa prioritara 2 – Imbunatatirea competitivitatii intreprinderilor mici 

si mijlocii, Prioritatea de investitii 2.1. – Promovarea spiritului antreprenorial, in special prin facilitarea exploatarii 

economice a ideilor noi si prin incurajarea crearii de noi intreprinderi, inclusiv prin incubatoare de afaceri.  

 

Valoarea totala a contractului de finantare a fost de 1.062.841,63 lei, iar finantarea nerambursabila 709.105,78 lei.  

Obiectivul general al proiectului:  

 Consolidarea pozitiei pe piata a societatii RESPONDER SRL in domeniul prestarii serviciilor de publicitate 

outdoor. 

Obiectivele specifice ale proiectului:  

1. Dezvoltarea unui serviciu nou, capabil sa asigure societatii RESPONDER SRL ocuparea unei pozitii solide pe 

piata serviciilor de publicitate outdoor. 

2. Constituirea unei baze materiale care sa asigure logistica necesara prestarii serviciilor de publiciate outdoor. 

3. Consolidarea pozitiei firmei pe piata locurilor de munca prin cresterea numarului mediu de angajati cu 5 

(cinci) fata de nivelul inregistrat in ultimul an fiscal incheiat inainte de depunerea cererii de finantare, pana la 

sfarsitul anului fiscal ulterior celui in care se va finaliza investitia si mentinerea acestei cresteri pe intreaga 

perioada de monitorizare a proiectului (3 ani dupa efectuarea platii finale in cadrul proiectului). 

Rezultatele proiectului: 

 Echipamente si dotari pentru prestarea serviciilor de publicitate outdoor achizitionate. 

Data incepere proiect: 03.11.2016 

Data finalizare proiect: 29.02.2020 

Proiectul are impact local si regional contribuind la dezvoltarea si diversificarea activitatii firmei, prin prestarea de noi 

servicii inovative, respectiv: servicii de publicitate outdoor pentru lansari de produse noi; servicii de publicitate 

outdoor pentru evenimente sau ocazii speciale; servicii de publicitate outdoor pentru anunturi de interes public, etc. 

Implementarea proiectului a condus si la consolidarea pozitiei firmei pe piata locurilor de munca prin crearea si 

ocuparea a 5 noi locuri de munca cu norma intreaga. 

 

Autoritatea de Management pentru Programul Operational Regional 2014 – 2020 este Ministerul Dezvoltarii 

Regionale, Administratiei Publice si Fondurilor Europene, iar Organismul Intermediar responsabil cu implementarea 

acestui program in Regiunea de Dezvoltare Nord – Est este Agentia pentru Dezvoltare Regionala Nord-Est, 

 

SC RESPONDER SRL 

Municipiul Piatra Neamt, Bulevardul Decebal, zona bl. H1-H2, Etaj 1, judetul Neamt, cod poStal 610012 

Tel. / Fax / Email: 0748901187 / responder.office@gmail.com 

 

Investim în viitorul tău! Proiect cofinanțat din Fondul European  

de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Regional 2014-2020 


