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Nevoia care a stat la baza ideii de proiect

- o situare mai buna a societatii 

pe planul concurential din 

domeniul constructiilor edilitare 

prin dotarea cu utilaje perfomante

- dobandirea experientei in                                                                      

domeniul achizitiilor publice                                                                        

in vederea participarii viitoare

la licitatii
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Obiectivul general si obiectivele specifice ale proiectului

Obiectivul general 

• Cresterea competitivitatii microintreprinderii, prin achizitia de echipamente 

tehnologice performante, intr-un domeniu responsabil de dezvoltarea Romaniei, 

domeniul construcţiilor. 

Obiective specifice
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• Cresterea competitivitatii sectorului constructii edilitare, din Regiunea 
Bucureşti Ilfov, prin consolidarea poziţiei de piaţă a S.C. TENTA CONS 
S.R.L.,

• Utilizarea de tehnologii performante  prin achiziţia a patru echipamente 
tehnologice, de către S.C. TENTA CONS S.R.L.,

• Dezvoltarea potenţialului de creare de noi locuri de muncă pe piaţa locală



Corelarea obiectivelor proiectului cu domeniul de interventie 

POR
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Atat prin obiectivul general, cat si 

prin cele specifice, proiectul 

contribuie la indeplinirea 

obiectivului Axei prioritare nr.4, 

Domeniul major de interventie 4.3, 

"Dezvoltarea microîntreprinderilor", 

si anume, dezvoltarea acelor 

microîntreprinderi care folosesc 

potentialul regiunilor (resurse 

naturale, materii prime, resurse 

umane etc)



Elaborarea cererii de finantare

 Surse de informare – participarea la seminariile organizate de ADRBI de 

prezentare a Ghidului solicitantului pentru Axa prioritară 4 – „Sprijinirea 

dezvoltării mediului de afaceri regional şi local”, domeniul major de intervenţie 

4.3 – „Sprijinirea dezvoltării microîntreprinderilor” 

 Sprijin din partea biroului de informare 

al ADRBI Help-Desk – corespondenta 

in vederea lamuririi unor aspecte de eligibilitate 

a echipamentelor vizate a fi achizitionate

 Modul de lucru pentru scrierea cererii

– colaborare intre managerul de proiect 

si firma de consultanta
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Aspecte pozitive care au stat la baza semnarii cererii 

de finantare si incheierii contractului 

•Premiza de infiintare de noi locuri de munca

•Cofinantarea proiectului din surse proprii

•Echipa de management capabila sa 

implementeze proiectul de finantare
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Bariere/obstacole intampinate in elaborarea  si/sau 

depunerea cererii de finantare

Durata mare de timp intre momentul depunerii cererii de finantare si 

semnarea contractului de finantare

Criza economica, cu efect asupra cursului valutar, cu consecinte 

negative asupra valorii totale a proiectului si greutati in  asigurarea 

cofinantarii din partea firmei
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Stadiul actual al proiectului
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• Proiectul s-a derulat în perioada 17.03.2009 – 16.09.2009

• Valoarea totala contractata a proiectului a fost de 410091,84 lei; efectiv 
realizat a fost 374256,78  lei din care finantarea nerambursabila acordata
de 222067,49  lei.

• Implementarea prezentului proiect a determinat crearea a 11 locuri de 
munca în cadrul S.C. Tenta Cons S.R.L. 

• 1 echipa capabila sa asigure managementul si implementarea adecvata a 
proiectului,

• 1 buldoexcavator achizitionat

• 1 motocompresor achizitionat

• 1 rulou compactor achizitionat

• 1 masina taiat beton si asfalt achizitionata



Stadiul actual al proiectului
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Impactul proiectului

Contribuie implicit la rezolvarea nevoilor si constrangerilor regionale si nationale in 

domeniul gospodaririi apelor si apelor uzate, raspunzand prioritatilor si 

reglementarilor Planului National de Dezvoltare, Programului Operational Regional, 

Programului Operational Sectorial Mediu, Planului de Dezvoltare Regională a 

Regiunii Bucureşti-Ilfov (PDR), Programului National de Dezvoltare Rurala (PNDR)

Lucrari executate sau in curs de executie dupa finalizarea proiectului:

-Executie lucrari bransamente pentru alimentare cu apa in comuna Chitila, jud. Ilfov

-Executie lucrari canalizare                                                                          in comuna 

Chiajna, jud. Ilfov

-Executie lucrari canalizare                                                                               in 

comuna Dochia, jud. Neamt
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Impactul proiectului

Campania de informare dezvoltata prin proiect a constituit exemplu de buna

practica pentru mediul privat, in special pentru microintreprinderi, contribuind, 

la cresterea nivelului de cunoastere a avantajelor accesarii Programului 

Operaţional Regional 2007-2013 Axa 4 Sprijinirea dezvoltării mediului de afaceri 

regional si local – Domeniul de interventie 4.3. „Sprijinirea dezvoltarii 

microintreprinderilor”.

Conferinta ADRBI 23.06.2009

BI REGIO CAFÉ organizat de ADRBI 30.09.2009

Articol in Ziarul Financiar din data 06.10.2009

Emisiunea Fonduri Europene din data 13.11.2009

la Money Channel

Articol in Bursa Constructiilor 20.11.2009
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SC TENTA CONS SRL

Florentina Moiseanu, Manager Proiect

031 402 66 54; tentacons@gmail.com

www.tentacons.ro
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