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        Încheiere proiect „Pensiune turistică şi reabilitare împrejmuire existentă” 

CIMPER AQUA SRL, cu sediul în Oraş Uricani, Str. Muncii, Bloc 4, Scara 3, Etaj 3, Ap. 55, Județul Hunedoara, anunţă 
încheierea proiectului “ Pensiune turistică şi reabilitare împrejmuire existentă”, cod SMIS 102607, în baza contractului 
de finanţare încheiat cu Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației în calitate de Autoritate de 
Management a Programului Operațional Regional 2014-2020 şi Agenția pentru Dezvoltare Regională Vest, în calitate de 
Organism Intermediar pentru Programul Operațional Regional 2014-2020.    
 
Data începerii proiectului: 01.03.2016 (dată semnare contract de finanţare: 25.07.2017). 
Data finalizării proiectului: 30.06.2021.  
 
Valoarea totală a proiectului este de 1.111.328,05 lei, din care asistenţă financiară nerambursabilă este de 872.448,37 
lei (valoarea nerambursabilă acordată din FEDR fiind de 741.581,11 lei, iar valoarea nerambursabilă acordată de la 
bugetul național fiind de 130.867,26 lei).  
 
Proiectul s-a implementat în Oraş Uricani, Localitatea Valea de Brazi, Nr. 17, Județul Hunedoara. 
 
Obiectivul general al proiectului îl constituie diversificarea serviciilor și creșterea competitivității economice a firmei 
prin asimilarea progresului tehnologic și gestionarea în mod eficient a resurselor, în contextul actual al dezvoltării 
durabile și în acord cu tendințele europene. 
 
Obiectivele specifice ale proiectului: 
1. Achizițiile prevăzute în cadrul proiectului: 
- construirea unei pensiuni și dotarea acesteia în orașul Uricani, sat Valea de Brazi, Județul Hunedoara; 
- achiziția de echipamente ce utilizează surse regenerabile de energie – panouri solare; 
- servicii consultanță elaborare proiect; 
- servicii de consultanță management proiect; 
- materiale publicitare. 
2. Creșterea numărului de angajați: 
Investiția prevede creșterea numărului mediu de salariați cu 5 persoane ca urmare a realizării investiției și menținerea 
acestei creșteri pe întreaga perioadă de monitorizare a proiectului (3 ani după efectuarea plății finale în cadrul 
proiectului). 
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Proiectul implementat de către Cimper Aqua SRL are următoarele rezultate: construirea, dotarea și utilarea unei 
pensiuni in orasul Uricani, Sat Valea de Brazi, Judetul Hunedoara; achiziția de echipamente ce utilizează surse 
regenerabile de energie – panouri solare; achiziția de management de proiect - 1 buc; achiziția de servicii consultanță 
elaborare proiect - 1 buc; achiziția de materiale publicitare - 1 buc (comunicat presa începere și încheiere proiect, 
placă permanentă și autocolante), precum și crearea de 5 noi locuri de muncă. 
 
Astfel, proiectul implementat are impact la nivel local/regional cum ar fi: crearea oportunităților de noi locuri de 
muncă prin investiția realizată; dezvoltarea durabilă a zonei; atragerea de turiști și dezvoltarea sectorului turistic în 
zonă; asigură pe termen lung o creștere economică durabilă din punct de vedere al mediului – prin achiziția de 
echipamente care utilizează surse regenerabile de energie. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 

 

SC CIMPER AQUA SRL 
Date de contact: 

Persoana de contact: Cimponeri Constantin - Administrator 
Telefon: 0720706229 

Fax: 0351185500 
Email: costacimper@yahoo.it 
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