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Finalizarea proiectului  
„EXTINDERE ȘI MODERNIZARE HOTEL MIRAGE EFORIE NORD” 

 
BRIZA MĂRII NEGRE S.R.L., în calitate de Beneficiar, a implementat proiectul „EXTINDERE ȘI MODERNIZARE HOTEL MIRAGE 
EFORIE NORD”, cod SMIS 116559, finanțat prin Programul Operațional Regional 2014–2020, Axa prioritară 2:  
„Îmbunătățirea competitivității întreprinderilor mici și mijlocii”, Prioritatea de investiții 2.2 A: „Sprijinirea creării și extinderea 
capacităților avansate de producție și dezvoltarea serviciilor”. 
 
Contractul de finanțare nr. 3044/04.09.2018 a fost încheiat cu Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice în 
calitate de Autoritate de Management și cu Agenția pentru Dezvoltare Regională a Regiunii de Dezvoltare Sud-Est, în calitate 
de Organism Intermediar. 
 
Proiectul s-a implementat pe durata a 40 de luni, în perioada 1 august 2016 – 30 noiembrie 2019 și a avut o valoare totală de 
8.662.653,28 lei din care valoarea sumei nerambursabile din Fondul European de Dezvoltare Regională a fost de 
3.394.334,37 lei. 
 
Obiectivul general al proiectului a avut în vedere îmbunătățirea competitivității economice a Societății BRIZA MĂRII NEGRE 
S.R.L. ca urmare a creșterii volumului, eficienței și productivității activității desfășurate în cadrul Hotelului Mirage 4* Eforie 
Nord. 
 
Proiectul a constat în supraetajarea cu un nivel ușor, asigurând o creștere cu 31% a capacității de cazare într-o clădire cu 4 
etaje; au fost create noi spații comune, iar traseul liftului existent a fost prelungit cu o stație. Cele 75 camerele existente 
au fost modernizate, iar cele 23 de camere noi au fost dotate cu mobilier, electrocasnice și sisteme de protecție a 
valorilor. A fost realizată extinderea suprafeței utile destinate servirii în cadrul restaurantului prin montarea unei pergole.  
 
O atenție specială a fost acordată găzduirii corespunzătoare a persoanelor cu dizabilități, cărora le sunt dedicate 4 
apartamente și 4 mese adaptate în restaurant, parcarea existentă asigurând spații dedicate. 
 
A fost implementată o soluție de eficientizare a consumurilor de energie electrică și termică ce cuprinde un sistem de 
micro-cogenerare pe bază de gaz și un sistem de micro-cogenerare pe bază de panouri solare, care conduce la reducerea cu 
aproximativ 20% a consumului anual de energie față de situația existentă înaintea realizării proiectului. 
 
Toate aceste investiții au fost corelate și cu acțiuni ce vizează îmbunătățirea activității de marketing al serviciilor oferite de 
Hotel Mirage prin: extinderea sistemului informatic actual cu module de rezervări online și CRM; certificarea sistemului de 
management al calității conform ISO 9001:2015; certificarea sistemului de management al siguranței alimentului conform 
ISO 22000:2005; creșterea adresabilității serviciilor către piața germană. 
 
Recrutarea personalului pentru cele 3 locuri de muncă nou-create pentru posturile cameristă (2) și ospătar (1) s-a realizat 
preponderent la nivel local, a fost deschisă în principal către persoane din categorii defavorizate, iar în procesul de recrutare, 
selecție și angajare s-au respectat principii ce țin de nediscriminare, egalitate de gen și șanse. 
 
Proiectul a permis Complexului Mirage MedSPA, format din Hotelul Mirage și Baza de tratament, recuperare și 
balneoterapie Mirage, creșterea capacității de prestare de servicii pentru care există o cerere în continuă creștere pe toată  
durata anului, în egală măsură din partea turiștilor români și a celor străini: turism balnear (pachete care conțin cazare, masă 
și tratament) și turism de week-end. 
 
Informații suplimentare se pot obține de la: 
Gabriela Șerban 
Manager proiect 
e-mail: briza.finantare@gmail.com 
www.miragemedspahotel.ro 


