
 

 

 

 

 

ANUNȚ DE PRESĂ 

Târgoviște, 29.06.2022 

Achiziție utilaje pentru dezvoltarea activității  

societății MONDO PARETI S.R.L. 

Societatea MONDO PARETI S.R.L., în calitate de beneficiar al proiectului cu titlul „Achiziție utilaje 
pentru dezvoltarea activității societății MONDO PARETI S.R.L.”, cod SMIS 112242, finanțat prin Programul 
Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 2“Îmbunătățirea competitivității întreprinderilor mici și 
mijlocii”, prioritatea de investiții 2.1.“Promovarea spiritului antreprenorial, în special prin facilitarea 
exploatării economice a ideilor noi și prin încurajarea creării de noi întreprinderi, inclusiv prin incubatoare 
de afaceri”, anunță finalizarea activităților proiectului la data de 28.06.2022 

 

Valoarea totală a proiectului este de 1.176.674,73 lei, din care 672.385,56 lei reprezintă 
contribuția din FEDR conform contractului de finanțare nr. 2408/27.06.2018 incheiat cu Ministerul 
Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Administratiei in calitate de Autoritate de Management si cu Agentia 
pentru Dezvoltare Regionala Sud Muntenia in calitate de Organism Intermediar. 

 
 Obiectivul general al proiectului îl constituie creșterea competitivității economice a societății 

MONDO PARETI SRL prin achiziționarea unor utilaje care să faciliteze realizarea partițiilor din sticlă cu profil 
de aluminiu.  

 

Obiectivele specifice ale proiectului sunt: 

1. Dezvoltarea activitatii societatii MONDO PARETI SRL prin crearea a 5 locuri noi de munca, pana la 
finalizarea perioadei de implementare a proiectului; 

2. Achizitionarea unui numar de 12 echipamente si utilaje achizitionate, 4 echipamente informatice 
achizitionate, 3 active necorporale achizitionate pana la finalizarea implementarii proiectului. 

Rezultatele proiectului sunt: 

1. 1 proiect implementat cu succes;  

2. 12 echipamente si utilaje achizitionate, 4 echipamente informatice achizitionate, 3 active 
necorporale achizitionate. 

Impactul investiției la nivelul Regiunii Sud-Muntenia constă în dezvoltarea și calificarea resurselor 
umane, creşterea gradului de ocupare a forței de muncă prin crearea de noi locuri de muncă necesare în 
etapa actuală de dezvoltare economică regională. 

 

Persoana de contact: Voicila Ionut Cristian; telefon: 0730 485 755; e-mail: voicila.ionutcristian@yahoo.com. 

MONDO PARETI S.R.L. 

Date de contact: Municipiul Târgoviste, Str. Unirii nr. 2, Biroul nr. 26, judetul Dâmbovita 
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