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Lansarea proiectului „Dezvoltarea firmei 
 SC IMPERIAL PROCONSTRUCT SRL prin achizitia de utilaje performante” 

 
 S.C. IMPERIAL PROCONSTRUCT S.R.L., cu sediul în Răbăgani, Sat Vărășeni nr. 191, județul Bihor, cod poștal 

417406, România, CUI 16813956, J05/1791/2004, implementează proiectul cu titlul: „Dezvoltarea firmei SC 
IMPERIAL PROCONSTRUCT SRL prin achizitia de utilaje performante”, cod MySMIS 122896, în baza contractului 
de finanţare nr. 4219/23.04.2019 încheiat cu Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, în 
calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operațional Regional 2014-2020 şi cu Agentia pentru 
Dezvoltare Regională a Regiunii de Dezvoltare Sud-Est, în calitate de Organism Intermediar. 

Valoarea totală a proiectului este de 7.759.256,42 lei, din care asistenţa financiară  nerambursabilă este 
de  3.933.377,72 lei din Fondul European de Dezvoltare Regională  și 694.125,48 lei din Bugetul Național.  

Proiectul se implementează la punctul de lucru al societății, din Regiunea de Dezvoltare Sud-Est, Loc. Isaccea, 
Strada Avram Iancu, nr. 46, Județ Tulcea și este finanțat prin REGIO - Programul Operațional Regional 2014-2020, 
Axa prioritară 2 – Îmbunătățirea competitivității întreprinderilor mici și mijlocii, Prioritatea de investiții 2.2 – 
Sprijinirea creării și extinderea capacitaților avansate de producție și dezvoltarea serviciilor, 2.2 ITI. 

Obiectivul general al proiectului este realizarea unei investiții inițiale în vederea îmbunătătirii 
competitivităţii economice prin creșterea productivităţii muncii, într-un sector competitiv, identificat în Strategia 
Națională pentru Competitivitate.  

Obiectivele specifice ale proiectului sunt: 
- introducerea inovării de produs și proces în cadrul societății, prin achiziționarea de echipamente de 

ultimă generaţie și monitorizarea acestora cu ajutorul software-ului de monitorizare flote; 
- realizarea activităților de internaționalizare și a activităților de certificare a sistemului de management 

integrat (ISO 9001, ISO 14001 și ISO 18001) și a certificării procesului de construcţie conform standardelor 
interne; 

- creșterea numărului de salariați, crearea unui loc de muncă pentru persoanele din categorii defavorizate, 
conform definiției din ghidul POR 2.2.  

Data de începere a proiectului este 21.02.2018, iar data de finalizare a proiectului este 30.04.2020. 

Date de contact: Pentru detalii suplimentare vă stăm la dispoziţie la sediul social al firmei sau la tel. 
0735151536, e-mail proiectimperial@gmail.com, persoana de contact SORIN DANIEL TONCA 


