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Finalizarea proiectului  
„DEZVOLTAREA COMPETITIVITĂȚII SOCIETĂȚII  

PRIN ACHIZIȚIA DE ECHIPAMENTE PERFORMANTE” 
 

S.C. CARIERA TOROIOAGĂ S.R.L., în calitate de Beneficiar, anunță finalizarea proiectului „DEZVOLTAREA 
COMPETITIVITĂȚII SOCIETĂȚII PRIN ACHIZIȚIA DE ECHIPAMENTE PERFORMANTE”, cod MySMIS 123548, 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 realizarea unei investiții inițiale în vederea îmbunătățirii competitivității economice 
prin creșterea productivității muncii, într-un sector competitiv, identificat în Strategia Națională pentru Competitivitate. 

Obiectivele specifice ale proiectului sunt: 
 introducerea inovării de produs și proces în cadrul societății, prin achiziționarea de utilaje si echipamente de ultimă 

generație și monitorizarea acestora cu ajutorul software-ului de monitorizare flote; 
 realizarea activităților de internaționalizare și a activităților de extindere a certificării sistemului de management 

(ISO 9001, ISO 14001 și ISO 18001) și a certificării procesului de construcție conform standardelor interne; 
 creșterea numărului de salariați, prin crearea a 6 noi locuri de muncă, din care unul pentru persoanele din categorii 

defavorizate. 

Rezultatele proiectului : 
 6 active corporale direct productive, 1 activ corporal pentru utilizarea surselor regenerabile de energie, 1 activ 

necorporal; 
 1 participare la un târg internațional, sistem de management integrat ISO 9001, 14001, 18001 extins, 1 proces 

certificat la standarde interne; 
 6 locuri de muncă nou create din care 1 loc de muncă pentru o persoană din categorii defavorizate. 

Valoarea totală a proiectului este de 7.783.966,00 lei, din care valoarea contribuției din FEDR este de 3.948.167,21 lei. 

Impactul investiției la nivelul localității/regiunii: proiectul a prevăzut realizarea unei investiții inițiale în vederea 
îmbunătătirii competitivității economice prin creșterea productivității muncii, într-un sector competitiv, identificat în Strategia 
Națională pentru Competitivitate, prin achiziționarea de echipamente de construcție de ultima generație pentru prestarea 
lucrărilor de construcție drumuri și autostrăzi, achizițonarea de software pentru monitorizarea și gestionarea echipamentelor, 
precum și achiziționarea unui echipament în vederea folosirii surselor de energie regenerabilă și de diminuare a deșeurilor, ca 
urmare a realizării activităților propuse prin proiect. 

Informaţii suplimentare despre proiect se pot obţine la sediul social al firmei sau la tel. 0732733141, e-mail 
proiect.toroioaga@gmail.com, persoană de contact Ion Timiș. 

 
 


