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Finalizarea proiectului  
„Achiziția de echipamente performante la  

Carpat Construct Consulting SRL în vederea dezvoltării societății” 
 

S.C. CARPAT CONSTRUCT CONSULTING S.R.L., în calitate de Beneficiar, anunță finalizarea proiectului 
„Achiziția de echipamente performante la Carpat Construct Consulting SRL în vederea dezvoltării societății”, cod 
MySMIS 121772, finanțat prin Programul Operaţional 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 prin creșterea productivității 
muncii firmei CARPAT CONSTRUCT CONSULTING SRL. Obiectivul va fi atins prin diversificarea activității firmei printr-o 
nouă categorie de lucrări (reprezentanta de cod caen rev 2 - 4120- Lucrări de construcții rezidențiale și nerezidențiale), 
ca urmare a desfășurării activităților propuse prin proiect la locația de implementare din zona DELTA DUNĂRII. 

Obiectivele specifice ale proiectului sunt: 
 creșterea numărului mediu de salariați cu 1 persoană din categorii defavorizate; 
 Diversificarea activității firmei prin executarea unor noi categorii de lucrări în domeniul lucrărilor de 

construcții rezidențiale și nerezidențiale (cod caen rev. 2 - 4120); 
 Inovare de proces și serviciu în cadrul firmei prin achiziționarea a 12 utilaje performante, a unui software 

inovativ, participarea la 1 târg internațional, recertificarea unui sistem de management al calității ISO 
9001 și certificarea de proces obținută. 

 
Rezultatele proiectului : 
 12 tipuri de utilaje recepționate și puse în funcțiune, 1 software recepționat și funcțional, participarea la 1 

târg internațional, 2 sisteme de management (ISO 9001 și ISO 14001), 1 certificare de proces obținută. 
Valoarea totală a proiectului este de 8.186.819,18 lei, din care valoarea contribuției din FEDR este de 

3.954.196,05 lei. 
Impactul investiției la nivelul localității/regiunii: proiectul a prevăzut îmbunătățirea competitivității 

economice prin creșterea productivității muncii firmei CARPAT CONSTRUCT CONSULTING SRL, prin diversificarea 
activității firmei printr-o nouă categorie de lucrări (reprezentanta de cod caen rev 2 - 4120- Lucrări de construcții 
rezidențiale și nerezidențiale). 

Informaţii suplimentare despre proiect se pot obţine la sediul social al firmei sau la tel. 0745.596.099, e-mail 
proiectcarpatcc@gmail.com, persoană de contact Moș Călin Șerban. 

 
 

 


