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COMUNICAT DE PRESĂ

Proiectul „Construire Pensiune Turistică i Împrejmuireș ”, cod SMIS :134067 finan at în baza ț

contractului de finan are nr. 6695/08.03.2021, în cadrul Programului Opera ional Regional 2014-ț ț

2020 este implementat de societatea Prod Com Lazar srl i are o valoare totală de 2.408.148,11 leiș

din care valoarea totală eligibilă este de 1.938.462,31 lei. Suma de 917.086,52  lei reprezintă 
valoarea totală a finan ării nerambursabile. Programul Opera ional Regional ț ț 2014-2020 este 
implementat la nivel na ional de Ministerul Dezvoltării Lucrărilor Publice i Administra iei în ț ș ț

calitate de Autoritate  de Management, iar la nivel regional de da către ADR Centru, Organism 
intermediar al programului ce monitorizează implementarea acestui proiect în Regiunea Centru.

Proiectul este prevăzut a se derula în perioada : 08.03.2021  -  31.12.2023

Obiectivul General al proiectului:
Solicitantul are ca obiectiv general dezvoltarea sustenabilă a unei noi activită i economice în scopul ț
cre terii competitivită ii economice, prin realizarea unei noi investi ii productive în industria ospitalită ii,ș ț ț ț
diversificarea, cre terea i îmbunătă irea calită ii produselor i serviciilor oferite, valorificarea resurselorș ș ț ț ș
turistice, materiale i a for ei de muncă locale, în condi iile aplicării principiilor dezvoltării durabile iș ț ț ș
egalită ii de anse i tratament.ț ș ș

Scopul proiectului:
Solicitantul are ca i scop a teptat:ș ș
- realizarea unei structuri de primire turistică cu 11 camere, din care 1 cameră adaptată special pentru

persoane cu dizabilită i i o capacitate de 4015 înnoptări anual;ț ș
- cre terea numărului de locuri de muncă permanente nou create în cadrul microîntreprinderii la sfâr itulș ș
perioadei de implementare, în total (5 locuri de muncă);
- promovarea on-line a unui nr. mediu de 2764 servicii de cazare anual i realizarea unei cifre de afaceriș
de cca. 486.990 lei.

Informa ii suplimentare desp re  aces t  p roiect   pot  fi  ob  inute din datele de contact de ț ț

mai jos: Persoana  de contact : Lazăr Horia Sebastian, în calitate de Manager.

PROD COM LAZAR

SRL

Date de contact beneficiar:
Alba Iulia, Str. Mihai Viteazu, Nr. 7, cod 510093, Jud. Alba,

telefon: 0724249709, email. horialazar@yahoo.com

www.inforegio.ro I

facebook.com/inforegio.ro

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

Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.


