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MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE
        SI ADMINISTRATIEI PUBLICE ,,

   SC TERRAMED BABY SRL a finalizat cu succes implementarea proiectului cu titlul  
“Construire Centru de sprijinire a afacerilor pentru IMM”  în valoare totală de 13.189.579,36 lei, 
din care finanţarea nerambursabilă este în valoare de 6.609.791,30 lei, conform Contractului de 
finanțare nr. 3765/22.07.2013, încheiat cu Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei 
Publice în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operaţional Regional 2007-
2013, prin Agenţia pentru Dezvoltare Regională Nord-Est în calitate de Organism Intermediar 
pentru Programul Operaţional Regional 2007-2013. 
   
      Programul este co-finanțat prin Programul Operaţional Regional 2007-2013, Axa prioritară 4 - 
“Sprijinirea mediului de afaceri regional şi local”, Domeniul de Intervenţie 4.1 - “Dezvoltarea 
durabilă a structurilor de sprijinire a afacerilor de importanţă regională şi locală”.
    Proiectul s-a implementat în Iași, Str Colonel Langa, Nr. 17, Județul Iași și s-a derulat pe o 
perioadă de 29 de luni,  23.07.2013 - 22.12.2015.

Obiectivul general al proiectului a fost dezvoltarea structurilor regionale și locale de afaceri în 
vederea atragerii de investiții și dezvoltării potențialului resurselor umane și materiale ale zonei.
Obiectivul specific al proiectului a fost crearea unei structuri de sprijinire a afacerilor profesionale 
care să ofere atât servicii specializate cât și de bază, necesare dezvoltării microîntreprinderilor și 
întreprinderilor mici și mijlocii.

      În cadrul proiectului s-a realizat Centrul de sprijinire a afacerilor pentru IMM-uri, CENTRIS, 
cu o suprafaţă de 2.069,10 mp, 22 locuri de parcare şi dotat cu mobilier şi echipamente IT de ultimă 
generaţie. În primii doi ani după finalizarea proiectului vor fi atraşi în cadrul structurii de sprijinire a 
afacerilor minim 9  agenţi economici în cadrul cărora se vor crea 10 noi locuri de muncă.

Pentru informaţii suplimentare ne puteţi contacta  la:
Nume persoană de contact: SIMINICEANU Eusebiu - Mihail
Funcție: Administrator
Locul de implementare: Iași, Str. Colonel Langa, Nr. 17, Județul Iași 
Tel: 0744.690.730, Fax: 0232.261.220, Email: eusebiusiminiceanu@yahoo.com

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

Finalizarea proiectului cu titlul 
“CONSTRUIRE CENTRU DE SPRIJINIRE A AFACERILOR PENTRU IMM”

Iași, Județul Iași, 21 Decembrie 2015
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