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PROIECT COFINANȚAT DIN FONDUL EUROPEAN DE DEZVOLTARE REGIONALA 

PRIN PROGRAMUL OPERAȚIONAL COMPETITIVITATE 
Axaprioritară 3 - Sprijinirea IMM-urilor ca reacție la pandemia COVID-19 
Prioritatea de investiții 3d – Sprijinirea capacității IMM-urilor de a creștepe 
piețele regionale, naționale și internaționale și de a se angaja în 

procesele de inovare 
 

STUDIO ART MEDIA PRODUCTION SRL, cu sediul în Municipiul Deva, Bulevardul 22 
DECEMBRIE, Nr. 37A, Clădirea CEPROMIN, Etaj 4, Ap. Camera 400, Judet Hunedoara, 
telefon0728 243330, înregistrată sub nr. J20/657/2002la oficiul Registrului 
Comerţului, CUI 14848192, reprezentată legal prin STANESCU STEFAN, anunta 
inceperea implementarii in cadrul Contractului de finantareNr.M2-18819 din 
14.03.2022 cu titlul ”Cerere pentru acordare granturi capital de lucru pentru societate” 
proiect  nr RUE 18819, înscris în cadrul Măsurii ”Granturi pentru capital de lucru”, 
instituită prin OUG nr 130/2020. 

Proiectul se derulează pe o perioada de maxim 12 luni, începând cu data semnării 
contractului de finanțare cu Ministerul Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri/ 
AIMMAIPE , respectiv 14.03.2022 

 
Obiectivul proiectului îl reprezintă Acordarea de sprijin financiar din fonduri 

externe nerambursabile, aferente Programului Operat ̦ional Competitivitate 2014-2020, 
denumit în continuare POC, în contextul crizei provocate de COVID-19, pentru 
beneficiarii prevăzut ̦i la art. 3, a căror activitate a fost afectată direct sau indirect de 
răspândirea virusului SARS-CoV-2 sau a căror activitate a fost interzisă prin ordonant ̦e 
militare pe perioada stării de urgent ̦ă sau îngrădite pe perioada stării de alertă. 

Proiectul are printre principalele rezultate, următoarele:  
-menținerea activității pe o perioada de minim 6 luni, 
-menținerea/suplimentarea  numărului locurilor de munca față de data depunerii 

cererii, pe o perioadă de minimum 6 luni, la data acordării granturilor. 
 
Valoarea proiectului este de 81.143,31 RON (valoarea totala) din care:  
Grant =70.559,40RON Cofinanțare =10.583,91RON 
 

Proiect cofinanțat din FondulEuropean de Dezvoltare Regionalaprin Programul 
Operațional Competitivitate 2014-2020 

 

Persoană de contact: STANESCU STEFAN 
E-mail : stanescu_stefan88@yahoo.com 

Telefon : 0728 243330 


