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03.08.2021 
 

SC ANDREI STEFAN DUO SRL:  
Anunț incepere proiect „Granturi pentru  
capital de lucru acordate IMM-urilor” 
 
SC ANDREI STEFAN DUO SRL anunta lansarea proiectul cu titlul ” Capital de lucru 
Andrei Stefan Duo SRL ” proiect nr. RUE 11289  înscris în cadrul Măsurii ”Granturi 
pentru capital de lucru”, în conformitate cu prevederile Ordonanței de Urgență a 
Guvernului României nr.130/2020 privind unele măsuri pentru acordarea de sprijin 
financiar din fonduri externe nerambursabile, aferente Programului Operațional 
Competitivitate 2014-2020, în contextul crizei provocate de COVID-19, cu 
completările și modificările ulterioare. 
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 02.08.2022  
 
Obiectivul proiectului îl reprezintă ajutorul de stat acordat sub formă de grant 
pentru capital de lucru, societatii SC ANDREI STEFAN DUO SRL, pentru depășirea 
dificultăților de operare în condițiile de piață profund afectate de pandemia de 
Covid – 19. Sprijinul financiar public va susține compania în acoperirea plăților 
necesare funcționării sale și respectarea termenelor contractuale de prestare de 
servicii către clienții săi, fără a afecta lanțul valoric de desfășurare a activității. 
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 116.082,50 LEI (valoarea totala) din care : 100.941,30 
lei grant si 15.141,20  lei cofinanțare. 
 
 
 



S.C. ANDREI STEFAN DUO S.R.L. 
Persoană de contact: CERNEA ADRIANA 

email: andreistefanduo2014@gmail.com, telefon: 0729.030099 

Valoare totala proiect: 116.082.50 RON 

Valoare grant 100.941,30 RON 

Valoare cofinanțare 15.141,20 RON 
Perioada de implementare a proiectului este de 1 an de la data semnarii 
contractului, incepand cu 03.08.2021. 
Locatia de implementare sediul social, situat in localitatea Alba Iulia, str. 

Str. FABRICILOR, nr. 14, judet Alba. 
 
Date de contact beneficiar: 
SC ANDREI STEFAN DUO SRL 

Email andreistefanduo2014@gmail.com 

Telefon 0729.030099 
 


