
GRUP PETROL MARIN S.A. a depus Proiectul cu titlul “Cerere grant capital de lucru 
solicitata de GRUP PETROL MARIN S.A.” si nr.RUE 2803/22.10.2020, in cadrul Masurii 2 
“Granturi pentru capital de lucru” instituita prin OUG nr.130/2020 si a semnat Contractul de 
finantare nr.M2-2803 din 22.12.2020, incheiat cu MEEMA. 
 

Obiectivul proiectului îl reprezintă sprijinirea GRUP PETROL MARIN S.A. prin acordarea de 
sprijin financiar din fonduri externe nerambursabile, aferente Programului operațional 
Competitivitate 2014-2020, în contextul crizei provocate de COVID-19 și Ordinul de aprobare 
nr.1060/2857/2020 a schemei de ajutor de stat – Sprijin pentru IMM-uri în vederea depășirii crizei 
economice generate de pandemia COVID-19. 
 

Scopul proiectului este de a alinia Camping-ul GPM la standardele Europene prin imbunatatirea 
conditiilor de cazare si a serviciilor oferite, pentru cresterea satisfactiei clientilor si fidelizarea 
acestora. 
 

Proiectul are printre principalele rezultate, următoarele:  
-menținerea activității pe o perioada de minim 6 luni, 
-menținerea numărului locurilor de munca față de data depunerii cererii, pe o perioadă de 
minimum 6 luni, la data acordării granturilor 
 

Implementarea Proiectului mai sus mentionat, s-a realizat la punctul de lucru – Camping GPM 
Holiday situat in Bdul Mamaia nr.145, Navodari, judetul Constanta – cod CAEN 5520: Facilitati 
de cazare pentru vacante si perioade de scurta durata. 
 

Data inceperii proiectului: 22.12.2020 
Data finalizarii proiectului: 21.06.2021 
 

Proiectul se deruleaza pe o perioada de maxim 12 luni, incepand cu data semnarii contractului 
de finantare cu Ministerul Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri si are o valoare de 
834.813,75 lei din care: 725.925,00 lei grant si 108.888,75 lei cofinanțare. 
 
Din ajutorul financiar nerambursabil, GRUP PETROL MARIN S.A. a realizat investitii ce au 
condus la imbunatatirea conditiilor de cazare, a serviciilor oferite gratuit pentru turistii camping-
ului, precum si la imbunatatirea conditiilor de lucru a angajatilor si la confortul acestora. Astfel: 
- au fost dotate casutele din camping cu televizoare, comode, scaune, frigidere, aparate de aer 

conditionat, saltele si lenjerii de pat, uscatoare de par, etc.; 
- au fost imbunatatite serviciile de spalatorie prin achizitionarea unor echipamente noi si 

performante, care vor asigura atat curatarea si dezinfectarea perfecta a lenjeriilor utilizate in 
camping, cat si siguranta si protectia angajatilor care le exploateaza;  

- au fost imbunatatite serviciile de recreere oferite turistilor din camping, prin reamenajarea 
locului de joaca pentru copiii; 

- a fost achizitionat un grup electrogen care va asigura furnizarea neintrerupta a energiei 
electrice in camping. Mentionam ca lipsa grupului electrogen a condus la pene de curent 
electric frecvente in interiorul camping-ului, fapt ce a condus la nemultumirea turistilor; 

- au fost achizitionate produse de igiena pentru turistii camping-ului, respectandu-se astfel 
regulile de igiena si sanatate, precum si regulile aplicate in urma pandemiei COVID-19; 

- au fost achiziontate laptopuri pentru personalul tesa al camping-ului, precum si scaune care 
sa le asigure confortul pe toata perioada programului de lucru; 

- au fost achizitionate uniforme si echipamente de protectie pentru angajatii camping-ului; 
- au fost achitate datoriile curente si restante fata de furnizorii camping-ului, inclusiv catre 

furnizorii de utilitati. 
 

Prin investitiile mentionate mai sus, GRUP PETROL MARIN S.A. doreste sa le ofere oaspetilor 
sai conditii de cazare la standarde ridicate, servicii noi si performante si sa creeze o atmosfera 
de vacanta perfecta. 
 

Proiect cofinantat din Fondul European de Dezvoltare Regionala prin Programul 
Operational Competitivitate 2014-2020. 
 
 


