
 

 

 

      

 

Anunț de presă 

              Data: 27,28,29/10/2020 

 
Finalizarea proiectului „Cămin studenţesc – EA CAMPUS CORPORATION SRL” 

 

EA CAMPUS CORPORATION SRL, în calitate de Beneficiar, anunță finalizarea proiectului „ Cămin 
studenţesc – EA CAMPUS CORPORATION SRL ”, cod MySMIS 113283, finanțat prin Programul 
Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 2: ”Îmbunătăţirea competitivităţii întreprinderilor 
mici și mijlocii”, Prioritatea de investiţii 2.1 A: “Promovarea spiritului antreprenorial, în special prin 
facilitarea exploatării economice a ideilor noi și prin încurajarea creării de noi întreprinderi, 
inclusiv prin incubatoare de afaceri”. 

Contractul de finanțare a fost încheiat cu Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației, 
în calitate de Autoritate de Management și cu Agenţia pentru Dezvoltare Regională Sud - Est, în 
calitate de Organism Intermediar. 

Obiectivul general al proiectului este consolidarea poziției pe piață a SC EA CAMPUS 
CORPORATION SRL prin dezvoltarea unei noi activități aferente CAEN 5590 - Alte servicii de cazare, 
domeniu competitiv identificat în Strategia Națională de Competitivitate și Planul Regional de 
Dezvoltare Sud Est. 
Obiectivele specifice sunt:  

1. Dezvoltarea unei noi activități inovative, aferentă CAEN 5590 – Alte servicii de cazare, la 
nivelul punctului de lucru al EA CAMPUS CORPORATION situat în orașul Buzău. 

2. Creșterea numărului de angajați ai EA CAMPUS CORPORATION SRL cu 5 noi posturi și 
menținerea acestei creșteri pe întreaga perioadă de monitorizare a proiectului, respectiv 3 
ani după efectuarea plății finale în cadrul proiectului. 

3.  Asigurarea managementului și vizibilității proiectului de investiție din cadrul POR. 

La finalul perioadei de implementare s-au obținut următoarele rezultate: 1 cămin studențesc 
construit și recepționat, dotat corespunzător (3 centrale termice, mobilier recepție și camere, 12 
TVuri, 13 aparate aer condiționat, 3 seturi canapele și fotolii, 10 cabine de duș, 2 căzi, 2 jacuzzi, 1 
program informatic, 1 modul de plăți securizate online), 5 persoane angajate din care 1 persoană 
angajată din categorii defavorizate, vizibilitatea finanțatorului și programului de finanțare 
asigurată, 2 rapoarte de audit, managementul adecvat al proiectului. 

Valoarea totală a proiectului este de: 1.502.319,86 lei, din care valoarea contribuției FEDR este de 
715.406,32 lei. 
Prin investiția realizată proiectul are un impact pozitiv la nivelul Municipiului Buzău și Regiunii Sud 
Est, prin crearea a 5 noi locuri de muncă și contribuția la dezvoltarea economico-socială a regiunii.  
Informaţii suplimentare se pot obţine la: Cosmin Ionel Manolache, Manager de proiect, Tel. 

0724367305, E-mail: office@euroacademia.ro .   

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