SCURTA DESCRIERE A PROIECTULUI CU TITLUL
„HOTEL SALINA GARDEN & SPA”

Denumirea beneficiarului: DINGOTRANS SRL
Număr de referință: contract de finanțare nr. 7380/ 16.12.2021, cod SMIS 135940
Programul Operațional Regional 2014 – 2020, Axa prioritara 2 - Îmbunătățirea competitivității
întreprinderilor mici şi mijlocii, Prioritatea de investiții 2.2. – Sprijinirea creării și extinderea
capacităților avansate de producție și dezvoltarea serviciilor
Autoritatea de Management: Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației
Organism Intermediar: Agenția pentru Dezvoltare Regională Nord - Est
Data de începere a proiectului: 28/10/2019; Data finalizării proiectului: 31/12/2023; Perioada de
implementare: 51 luni
Valoarea totală a proiectului: 11.551.828,87 lei din care valoarea eligibilă a proiectului este de
6.529.584,00 lei, iar finanțarea nerambursabilă 4.727.048,72 lei, unde 4.017.991,43 lei reprezintă
valoarea acordată prin FEDR și 709.057,29 lei reprezintă valoarea acordată din bugetul național
Obiectivul general al proiectului: creșterea competitivității si pătrunderea pe piața serviciilor hoteliere si
de alimentație publica a societății DINGOTRANS SRL, prin realizarea unei investiții inițiale, respectiv
construirea unui hotel care va fi clasificat la 4 stele, echiparea acestui hotel cu toate dotările necesare
pentru prestarea unor servicii inovative de foarte buna calitate, prin participarea la un târg internațional
de profil, prin certificarea sistemului de management al calității si certificarea serviciilor hoteliere.
Obiectivele specifice ale proiectului:
Obiectivul specific nr. 1: Creșterea competitivității firmei prin: construirea unui hotel si înzestrarea cu
toate echipamentele si dotările necesare funcționarii, realizarea inovării de serviciu si proces
Obiectivul specific nr.2: Accelerarea procesului investițional prin valorificarea oportunității de accesare a
fondurilor nerambursabile
Obiectivul specific nr.3: Confirmarea calității serviciilor prestate prin certificarea sistemului de
management al calității si certificarea serviciilor hoteliere
Rezultatele proiectului:
Rezultat 1
- Hotel construit si dotat pentru clasificare de 4 stele;
-Participare ca expozant la un târg internațional de turism;
-1 Serviciu inovativ;
-1 Proces inovativ
Rezultat 2
1 Proiect elaborat si implementat în conformitate cu cerințele POR 2014 - 2020
Rezultat 3
- sistem de management implementat si certificat conform standardului ISO 9001
-serviciile prestate certificate de către un organism de certificare independent
Locul de implementare al proiectului: Strada DANIELA CAUREA nr. 3, nr. cadastral 61488, Oraș
Târgu Ocna, județul Bacău.

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

INFORMATII CONTRACTORI
Nr. Denumire contractori
Obiectul contractului de
crt.
implicați în
achiziție
implementarea
contractului de
finanțare nr. 7380/
16.12.2021
1.
PROCONSULT
• Consultanță la elaborarea
cererii de finanțare și a
SRL
planului de afaceri
• Consultanță în domeniul
managementului executiei
investitiei
Serviciile de consultanță vor
fi prestate în cadrul POR
2014-2020, Axa prioritară 2,
Prioritatea de investiții 2.2,
Apelul de proiecte
POR/694/2/2/ PI 2.2-IMMRelansare (Nord Est și Vest).

2.

3

Procedura de
achiziție

Valoarea
contractului
de achiziție

Data
semnării
contractului

Procedura
competitivă
aplicabilă
solicitanților/
beneficiarilor
privați pentru
atribuirea
contractelor de
furnizare,
servicii sau
lucrări finanțate
din fonduri
europene –
Anexa la
Ordinul nr.1284/
2016.
Achiziție directă

464.000,00 lei
la care se
adaugă TVA,
conform
legislației în
vigoare

28.11.2019

133.000 lei la
care se adaugă
TVA

06.11.2019

7.459.761,40
lei la care se
adaugă TVA

11.07.2022

SC RiSE PROIECT • Elaborarea
documentațiilor
tehnice
SRL
necesare
obținerii
acordurilor, avizelor și
autorizațiilor
aferente
obiectivului de investiții,
inclusiv devizul general și
devizele pe obiecte
• Elaborarea
proiectului
tehnic de execuție
• Servicii de asistență tehnică
din partea proiectantului pe
perioada de execuție a
lucrărilor
Execuție lucrări „Hotel Procedura
SC MOIS
CONSTRUCT SRL Salina Garden & SPA”
competitivă
aplicabilă
solicitanților/
beneficiarilor
privați pentru
atribuirea
contractelor de

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

Nr.
crt.

4

Denumire contractori
implicați în
implementarea
contractului de
finanțare nr. 7380/
16.12.2021

MIRUNCONST
SRL

Obiectul contractului de
achiziție

Procedura de
achiziție

furnizare,
servicii sau
lucrări finanțate
din fonduri
europene –
Anexa la
Ordinul nr.1284/
2016.
Servicii de dirigenție de Achiziție directă
șantier

Valoarea
contractului
de achiziție

Data
semnării
contractului

38.000 lei la
care se adaugă
TVA

12.07.2022

Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitați
www.fonduri-ue.ro
www.inforegio.ro
www.facebook.com/inforegio.ro

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

