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 “Inovarea serviciilor oferite de S.C. OPEN WORKS S.R.L. prin 

achiziția de mijloace fixe” 

Titlul proiectului: Inovarea serviciilor oferite de S.C. OPEN WORKS S.R.L. prin achiziția de mijloace fixe 

Numele beneficiarului OPEN WORKS SRL 

Numele programului Programul Operațional Regional 2014-2020 

Numele Autorității de Management “Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice si Fondurilor Europene” 

Numele Organismului Intermediar “Agenția pentru Dezvoltare Regionala Centru”   

Valoarea totala a proiectului: 164.315,30 RON 

Valoarea finanțării nerambursabile: 125.414,04 RON 

Data începerii și data finalizării Data începerii: 02.02.2018, data finalizării: 31.07.2018 

Codul MySMIS 109223 

Obiectivul general al proiectului/Scopul 

proiectului 

Obiectivul general al proiectului este cresterea competitivitații firmei S.C. OPEN WORKS 

S.R.L., ca urmare a introducerii de noi tehnologii moderne în procesele de lucru a 

societații, prin achiziționarea de echipamente si soft-uri de proiectare specializate.  

Proiectul  “ Inovarea serviciilor oferite de S.C. OPEN WORKS S.R.L. prin achiziția de mijloace fixe”, 
finanțat prin Programul Operațional Regional 2014-2020  este implementat de către S.C. OPEN WORKS 
S.R.L., și are ca și rezultate:  

 Rezultatul care contribuie la realizarea obiectivului specific nr. 1 este: Un nou serviciu introdus, și 

anume proiect tip eco-regional și personalizabil, până la finalizarea implementării proiectului. 

  Rezultatul care contribuie la realizarea obiectivului specific nr. 2 este: 3 locuri de munca nou 

create în perioada de implementare a proiectului. 

 Rezultatul care contribuie la realizarea obiectivului specific nr. 3 este: Asigurarea egalității de 

șanse prin angajare a cel puțin unei persoane din categorii defavorizate în perioada de implementare 

al proiectului. 

 
Date de contact beneficiar:  

        (Municipiul  Sfântu  Gheorghe,  Str. Nicolae  Iorga,  Nr. 18,  Bl. 11,  Sc. C,  Ap. 4,  Județ Covasna,  România, 0751011486, 

torok_aron@yahoo.com) 
 

www.regio-adrcentru.ro 

 

www.inforegio.ro I facebook.com/inforegio.ro 

Investim în viitorul tău! Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operaţional Regional 2014-2020 

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României. 


