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Finalizarea proiectului 
„DEZVOLTAREA MITHRAS BUILD S.R.L. PRIN ACHIZIȚIA DE UTILAJE INOVATIVE PENTRU 

CONSTRUCȚIA DRUMURILOR” 

MITHRAS BUILD S.R.L., în calitate de Beneficiar,  anunță finalizarea „DEZVOLTAREA MITHRAS BUILD S.R.L. 
PRIN ACHIZIȚIA DE UTILAJE INOVATIVE PENTRU CONSTRUCȚIA DRUMURILOR”, cod SMIS 124386, finanțat 
prin Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 2 - Îmbunătățirea competitivității 
întreprinderilor mici și mijlocii, Prioritatea de investiții: 2.2 – Sprijinirea creării și extinderea capacităților 
avansate de producție și dezvoltarea serviciilor, Apelul de proiecte: POR/2018/2/2.2.A/ITI. 

Contractul de finanțare a fost încheiat cu Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, în calitate 
de Autoritate de Management și cu Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud – Est, în calitate de Organism 
Intermediar. 

Obiectivul general al proiectului l-a constituit dotarea cu echipamente performante pentru realizarea 
lucrărilor de construcție drumuri și autostrăzi. 

Obiectivele specifice ale proiectului: 
Achiziția de noi echipamente; 
Crearea unui număr de 3 locuri de muncă permanente la sfârșitul perioadei de implementare a 
proiectului; 
O certificare de proces implementată. 

Rezultatele proiectului au fost: 
Angajarea a 3 noi persoane 
8 proceduri de achiziții realizate (servicii de consultanță, servicii de publicitate, furnizare utilaje și 
echipamente de construcții, sistem de iluminat, software specializat, furnizare certificări, furnizare 
certificare de proces și Activități de internaționalizare - participare la târguri și expoziții) și efectuarea 
serviciilor de consultanță și publicitate. 
Livrarea/Recepția: utilajelor și echipamentelor de construcții, sistem de iluminat, software specializat, 
furnizare Certificări și Activități de internaționalizare - participare la târguri și expoziții.  

Impactul investiției la nivelul localității/regiunii 
Bugetul de stat va încasa sume mai mari provenite din activitatea desfășurată de beneficiar. 

Localizare proiect: Proiectul a fost implementat în Str. Florilor, nr. 144, Oraș Măcin, jud. Tulcea. 

Valoarea totală a contractului de finanțare este de 7.481.906,07 lei din care valoarea eligibilă a proiectului 
este de 6.287.316,02 lei, unde 3.800.319,61 lei reprezintă contribuția din Fondul European de Dezvoltare 
Regională, suma de 670.644,64 lei din Bugetul Național, iar suma de 3.010.941,82 lei reprezintă contribuția 
beneficiarului 

Perioada de implementare a proiectului a fost de 26 luni, respectiv de la data de 15.05.2018 până la data de 
30.06.2020. 

Informații suplimentare se pot obține la MITHRAS BUILD S.R.L., Str. Lalelelor, nr. 2, sat Cordun, com. Cordun, 
jud. Neamț, cod poștal 617135, persoana de contact: Iamandii Mirel-Constantin, tel./e-mail: 0766370283/ 
iamandii.mirel@gmail.com 
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