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Începerea proiectului 
„Creșterea competitivității PROCONS GROUP SRL prin achiziție de echipamente” 

 
S.C. PROCONS GROUP S.R.L. cu sediul în Municipiul Oradea, Str. Sovata nr. 7, birou nr.1, bloc D24, ap 3 

județul Bihor, CUI RO 24080694, J5/1627/2008, implementează proiectului cu titlul: „Creșterea competitivității 
PROCONS GROUP SRL prin achiziție de echipamente“, cod MySMIS 125806, în baza contractului de finanţare nr. 
5701/24.07.2020 încheiat cu Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației, în calitate de Autoritate de 
Management pentru Programul Operațional Regional 2014-2020 şi cu Agenţia de Dezvoltare Regională a Regiunii 
de Dezvoltare Sud-Est, în calitate de Organism Intermediar. 

Valoarea totală a proiectului este de 5.784.803,53 lei, din care asistenţa financiară  nerambursabilă este de 
3.475.369,48 lei, din care 2.954.064,06 lei din FEDR și 521.305,42 lei din Bugetul Național. 

Proiectul se implementează la sediul secundar al societății în Regiunea Sud-Est, judeţul Tulcea, Oraș Isaccea, 
Str Avram Iancu, Nr 57, nr cadastral 32566, tarla 103, parcela 3595, 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 propus spre finanțare este îmbunătățirea competitivității economice a 
PROCONS GROUP SRL prin adoptarea de măsuri care să conducă la extinderea gamei de lucrări executate în 
domeniul lucrărilor speciale de construcții și consolidarea poziției pe piața de profil. 

Obiectivele specifice ale proiectului sunt: 

1. Crearea capacității de prestări servicii în domeniul altor lucrări speciale de construcții 

2. Internaționalizarea serviciilor prestate în domeniul construcțiilor speciale 

3. Crearea a 2 noi locuri de muncă pentru persoane din categorii defavorizate în perioada de implementare 

Durata de implementare a proiectului este de 39 luni, respectiv între 01.07.2018 și 30.09.2021. 

Date de contact: Pentru detalii suplimentare vă stăm la dispoziţie la sediul social al firmei sau la tel. 
0743/200078, e-mail proiect.procons@gmail.com (email proiect), persoană de contact Moldovan Vlad. 

 
 
 
 
 

 


