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Începerea proiectului  
„CREȘTEREA COMPETITIVITĂȚII RIPOSTA TRANS SRL PRIN ACHIZIȚIA DE ECHIPAMENTE  

ȘI UTILAJE PERFORMANTE” 
 

S.C. RIPOSTA TRANS S.R.L. cu sediul în comuna Nușfalău, sat Nușfalău, str. Gării, Nr. 46/F județul Bihor, România, CUI RO 

10149426, J31/275/1997, implementează proiectului cu titlul: „CREȘTEREA COMPETITIVITĂȚII RIPOSTA TRANS SRL PRIN 

ACHIZIȚIA DE ECHIPAMENTE ȘI UTILAJE PERFORMATE”, cod SMIS 122434, co-finanţat prin Fondul European de Dezvoltare 

Regională, în baza contractului de finanţare nr. 4572/ 19.07.2019 încheiat cu Ministerul Dezvoltării Regionale si Administrației 

Publice în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operațional Regional 2014-2020 şi Agenţia pentru Dezvoltare 

Regională a Regiunii de Dezvoltare Sud-Est în calitate de Organism Intermediar. 

Valoarea totală a proiectului este de 8.898.234,66 lei, din care asistenţa financiară nerambursabilă este de 4.581.998,69 

lei, din care 3.894.698,89 lei din FEDR și 687.299,80 lei din Bugetul Național.  

Proiectul se implementează la punctul de lucru al societății în Regiunea Sud-Est, Sat Victoria, Comuna Nufăru, număr 

cadastral 33240, înscris în CF 33240, județ Tulcea, prin REGIO - Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 2 – 

Îmbunătățirea competitivității întreprinderilor mici și mijlocii, Prioritatea de investiții 2.2 A ITI – Sprijinirea creării și extinderea 

capacităților avansate de producție și dezvoltarea serviciilor. 

Obiectivul general al proiectului este îmbunătățirea competitivității economice a RIPOSTA TRANS SRL prin adoptarea de 

măsuri care să conducă la creșterea volumului de lucrări de construcții de poduri și tuneluri executate și consolidarea poziției pe 

piața de profil. 

Obiectivele specifice ale proiectului sunt: 

1. Creșterea capacității de prestări servicii în domeniul lucrărilor de construcții de drumuri și autostrăzi 

2. Internaționalizarea serviciilor prestate în domeniul construcțiilor 

3. Crearea unui nou loc de muncă pentru o persoană dintr-o categorie defavorizată în perioada de implementare 

 

Durata de implementare a proiectului este de 39 luni, respectiv între 21.03.2018 și 31.05.2021. 

 

Date de contact: Pentru detalii suplimentare vă stăm la dispoziție la sediul social al firmei sau la tel 0744.638.063,      

e-mail:  ripostatrans.proiect@gmail.com, persoana de contact  Teodor POP. 

 
  

 

 

 
 

 
 

SC RIPOSTA TRANS SRL 
Contact: Teodor POP 

Tel: 0744638063 
E-mail: ripostatrans.proiect@gmail.com 
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