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Lansarea proiectului  
„Achiziția de echipamente tehnologice performante  

în vederea dezvoltării societății Macarale Mureș SRL” 
 

 

S.C. MACARALE MUREȘ S.R.L., cu sediul în Municipiul Târgu Mureș, Str. Strada Budiului nr. 103, județul Mureș, cod poștal 
540390, România, CUI 6169085, J26/842/1994, implementează proiectului cu titlul: „Achiziția de echipamente tehnologice 
performante în vederea dezvoltării societății Macarale Mureș SRL”, cod MySMIS 125307, în baza contractului de finanțare nr. 
5456/11.05.2020 încheiat cu Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației, în calitate de Autoritate de Management 
pentru Programul Operațional Regional 2014-2020 şi cu Agenția pentru Dezvoltare Regională a Regiunii de Dezvoltare Sud-Est, 
în calitate de Organism Intermediar. 

Valoarea totală a proiectului este de 7.738.335,39 lei, iar asistența financiara nerambursabilă este de 4.612.764,57 lei, 
din care 3.920.849,89 lei din Fondul European de Dezvoltare Regională și 691.914,68 lei din Bugetul Național. 

Proiectul se implementează la  punctul de lucru al societății, din Regiunea de Dezvoltare Sud-Est, Loc. Măcin, Oraș Măcin, 
str. Florilor, Nr. 144A, 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 îmbunătățirea competitivității economice a societății Macarale Mureș SRL prin 
înființarea unei noi unități de prestare de servicii în domeniul construcțiilor, prin dotarea cu active corporale și necorporale. 

Obiectivele specifice ale proiectului sunt: 
- Crearea unei noi unități de prestare de servicii; 
- Internaționalizarea serviciilor prestate în domeniul construcțiilor; 
- Crearea unui nou loc de muncă pentru o persoană dintr-o categorie defavorizată în perioada de implementare. 

Data de începere a proiectului este 01.06.2018, iar data de finalizare a proiectului este 31.03.2022. 
Date de contact: Pentru detalii suplimentare vă stăm la dispoziție la sediul social al firmei sau la tel. 0745666117, e-mail 

proiectmacarale@gmail.com , persoana de contact Istrate Mircea Leontin. 
 

 
 


