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” Extinderea capacitatii de servicii in cadrul structurii de cazare 
la societatea FENYO SRL”  

 
 
 
Fenyo SRL anunta finalizarea activitatilor proiectului “ Extinderea capacitatii de servicii in cadrul 

structurii de cazare la societatea FENYO SRL”, cod MySMIS 114191. 
Fenyo SRL a incheiat un contract de finantare cu Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și 

Administrației, în calitate de Autoritate de Management și cu Agenția pentru Dezvoltare Regională Centru, 
în calitate de Organism Intermediar pentru Programul Operațional Regional 2014-2020. 

Obiectivul general al proiectului este: „realizarea unei investitii initiale prin categoria de investitii de 
extindere a capacitatii unitatii existente, prin cresterea volumului cel putin al unui serviciu in cadrul 
hotelului, prin extinderea cladirii existente si cresterea volumului de servicii efectuate in prezent” 

Obiective specifice: 
- Extinderea capacitatii unitati existente 
- Crearea de noi locuri de munca 
- Cresterea veniturilor intreprinderii 
Proiectul a avut o valoare totală de 8.690.018,42 lei, din care 4.408.532,36 lei reprezintă finanțare 

nerambursabilă, contributia FEDR de 3.747.244,86 lei, contributia din bugetul national de 661.278,50 lei. 
Inceperea proiectului a avut loc la data de 11.07.2018 si s-a finalizat la 31.05.2022. 
 Rezultatele proiectului: 
- Extinderea capacitatii unitati existente prin extinderea imobilului existent si cresterea capacitatii 

existente a spatiului destinate wellness-ului si a salii de conferinte 
- Crearea de noi locuri de munca – in urma investitiei vor fi create 5 noi locuri de munca (1 

organizator evenimente, 1 receptioner wellness, 1 maseur, 1 ospatar, 1 bucatar ) – dintre 
acestea un loc de munca va fi din categoria defavorizata 

- Cresterea veniturilor intreprinderii – in urma realizarii investitiei cifra de afaceri va creste cu cel 
putin 20% in 3 ani dupa implementare proiectului 

 
Impactul proiectului la nivelul localitatii/regiunii a fost crearea a 5 locuri de munca. 
 

 

Date de contact beneficiar:  

 (Mun. Miercurea Ciuc, str. N. Balcescu, nr. 11, jud. Harghita,  

tel: 0745615384, Mail: director@hunguest-fenyo.ro)  ) 

 

www.regio-adrcentru.ro 
 

www.inforegio.ro I facebook.com/inforegio.ro 

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

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României. 
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