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Începerea proiectului  
 „Achiziția de echipamente performante la Carpat Construct Consulting SRL  

în vederea dezvoltării societății“ 
 

S.C. CARPAT CONSTRUCT CONSULTING S.R.L. cu sediul în Mun. Oradea, Str. Gen. Traian Moșoiu nr.3, spațiu comercial IV, 
județul Bihor, CUI RO 18416030, J05/372/2006, implementează proiectului cu titlul: „Achiziția de echipamente performante la 
Carpat Construct Consulting SRL in vederea dezvoltării societății“, cod SMIS 121772, co-finanţat prin Fondul European de 
Dezvoltare Regională, în baza contractului de finanţare nr. 4188/16.04.2019 încheiat cu Ministerul Dezvoltării Regionale și 
Administrației Publice în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operațional Regional 2014-2020 şi Agenţia de 
Dezvoltare Regională a Regiunii de Dezvoltare Sud-Est în calitate de Organism Intermediar. 

Valoarea totală a proiectului este de 8.186.819,18 lei, din care asistenţa financiară  nerambursabilă este de 4.651.995,35 lei, 
din care 3.954.196,05 lei din FEDR și 697.799,30 lei din Bugetul Național. 

Proiectul se implementează la sediul secundar al societății în Regiunea Sud-Est, judeţul Tulcea, Oraș Sulina, zona UM 
Radiolocații-pensiuni, conform CF nr.31167 SULINA, nr. cad 530/1/339, prin REGIO - Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa 
prioritară 2 – Îmbunătățirea competitivității întreprinderilor mici și mijlocii, Prioritatea de investiții 2.2 ITI – Sprijinirea creării și 
extinderea capacităților avansate de producție și dezvoltarea serviciilor. 

Obiectivul general al proiectului „Achiziția de echipamente performante la Carpat Construct Consulting SRL in vederea 
dezvoltării societății“ este îmbunătățirea competitivității economice prin creșterea productivității muncii firmei CARPAT CONSTRUCT 
CONSULTING SRL. Obiectivul va fi atins prin diversificarea activității firmei printr-o nouă categorie de lucrări (reprezentanta de cod 
caen rev 2 - 4120- Lucrări de construcții rezidențiale și nereziden-țiale), ca urmare a desfășurării activităților propuse prin proiect la 
locația de implementare din zona DELTA DUNĂRII. 

Obiectivele specifice ale proiectului sunt: 
- Creșterea numărului mediu de salariați cu 1 persoană din categorii defavorizate 
- Diversificarea activității firmei prin executarea unor noi categorii de lucrări în domeniul lucrărilor de construcții rezidențiale 
și nerezidențiale (cod caen rev. 2 - 4120) 

- Inovare de proces și serviciu în cadrul firmei prin achiziționarea a 12 utilaje performante, a unui software inovativ, 
participarea la 1 târg internațional, recertificarea unui sistem de management al calității ISO 9001 și certificarea de proces 
obținută. 

 
Data de începere a proiectului: 30.01.2018 
Data de finalizare a proiectului: 31.01.2021 
 
Date de contact: Pentru detalii suplimentare vă stăm la dispoziţie la sediul social al firmei sau la tel. 0745.596.099, e-mail 

proiectcarpatcc@gmail.com, persoană de contact Moș Călin Șerban. 
 

SC CARPAT CONSTRUCT CONSULTING  SRL 
Contact: MOȘ CĂLIN ȘERBAN 

Tel: 0745 596 099 
E-mail: proiectcarpatcc@gmail.com 

 
 

 
 
 

 


