
             

 

                                            

 
 
 
 
 
 

COMUNICAT DE PRESĂ ȊNCEPERE PROIECT 
  
 

“Granturi pentru capital de lucru acordate IMM-urilor” din cadrul schemei de ajutor de stat instituite prin ORDONANTA nr. 

130 din 31 iulie 2020 privind unele masuri pentru acordarea de sprijin financiar din fonduri externe nerambursabile, 
aferente Programului Operational Competitivitate 2014-2020, in contextul crizei provocate de COVID-19 

 
 

Data: 22 Decembrie 2020  
 

 
Numele beneficiarului: Development Cosmad SRL 
 
Obiectiv masurii:  
Acordarea de sprijin financiar din fonduri externe nerambursabile, aferente Programului Operațional Competitivitate 2014 – 2020, 
denumit în continuare POC, în contextul crizei provocate COVID-19, pentru beneficiarii prevăzuți la alin. (3), a căror activitate a fost 
afectată de răspândirea virusului SARS – CoV-2 sau a căror activitate a fost interzisă prin ordonanțe militare pe perioada stării de 
urgență sau îngrădite pe perioada stării de alertă 
 
Valoarea totala a proiectului:  611.505,7725 RON 
Sumă solicitată (RON): 531.744,15 
Valoare cofinanțare (RON): 79.761,6225 
 
Contract de finantare: nr. M2-1309 din 08.12.2020  
 
Durata Contractului 
Contractul s-a încheiat pe o perioadă de maxim 1 an, începând cu data intrării în vigoare. Contractul se desfăşoară pe parcursul a 
două perioade: 
– o perioadă de implementare de maxim 180 zile calculate din momentul plăţii ajutorului financiar către beneficiar, perioadă în care 
beneficiarul are obligaţia efectuării cheltuielilor şi încărcării în aplicaţie (în front office) a facturilor, documentelor de plată şi 
raportului de progres sub sancţiunea recuperării ajutorului financiar nerambursabil; 
– o perioadă de 6 luni de menţinere sau suplimentare a locurilor de muncă existente la momentul înscrierii precum şi a activităţii pe o 
perioadă de minim 6 luni de la obţinerea finanţării. În situaţia în care, pe perioada contractuală beneficiarul ajunge în situaţia de 
închidere operaţională, faliment, dizolvare sau insolvenţă, se va proceda la recuperarea ajutorului de stat acordat prin Program; 
– cele două perioade de implementare şi monitorizare alcătuiesc împreună termenul contractual de maxim 1 an în care se desfăşoară 
prezentul contract, conform procedurii de implementare. 
 
Data începerii implementării proiectului: 17/12/2020 (data plății ajutorului financiar către beneficiar) 
Data finalizării implementării proiectului: 15/06/2021 
 
Proiect cofinantat din Programul Operațional Competitivitate, Axa prioritară 3 - Sprijinirea IMM-urilor ca reacție la pandemia COVID -
19, Prioritatea de investiții 3d - Sprijinirea capacității IMM-urilor de a crește pe piețele regionale, naționale și internaționale și de a se 
angaja în procesele de inovare, Acțiunea 3.1.1. Sprijin pentru IMM-uri în vederea depășirii crizei economice generate de pandemia 
COVID – 19. 
 

 

 

Development Cosmad SRL 
 

Adresa: Municipiul Mangalia, Str. Albatros nr. 3, bl. 103, sc. B, Parter, ap. 4, județ Constanța  
 

Date contact: bociog.dragos@gmail.com, 0735179393 
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