
 

 
 

      
Anunț de presă 

Data: 13.01.2021 
INVESTIȚIE PERFORMANTĂ LA TRANS CARPAT S.R.L. 

TRANS CARPAT S.R.L., în calitate de Beneficiar, implementează proiectul cu titlul: „INVESTIȚIE 
PERFORMANTĂ LA TRANS CARPAT S.R.L.”, cod MySMIS 125848, 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 Lucrărilor Publice, Dezvoltării și 
Administrației, în calitate de Autoritate de Management și cu Agenția pentru Dezvoltare 
Regională a Regiunii de Dezvoltare Sud - Est, în calitate de Organism Intermediar. 

Valoarea totală a contractului de finanțare este de 6.224.747,01 lei, din care: 2.740.134,85 lei 
reprezintă contribuția din Fondul European de Dezvoltare Regională, suma de 483.553,21 lei din 
Bugetul Național, iar suma de 2.007.191,78 lei reprezintă contribuția beneficiarului la cheltuielile 
eligibile și 993.867,17 lei reprezintă TVA. 

Localizare proiect: Proiectul se va implementa în Jud. Tulcea, oraș Măcin, loc. Măcin, extravilanul 
orașului Măcin, nr. cadastral 32157, sola 20, parcela 496/3. 

Obiectivul general al proiectului îl constituie dotarea cu echipamente performante pentru 
prepararea mixturilor asfaltice. 

Obiectivele specifice ale proiectului sunt: 
 achiziția de noi echipamente; 
 crearea unui număr de 3 locuri de muncă la sfârșitul perioadei de implementare a 

proiectului; 
 o certificare de proces implementată. 

Perioada de implementare a proiectului este de 33 luni, respectiv de la data de 01.08.2018 până 
la data de 30.04.2021.  

Informații suplimentare se pot obține la TRANS CARPAT S.R.L., Mun. Onești, Calea Bacăului nr. 3, 
Jud. Bacău, cod poștal 601110, persoana de contact: Lazăr Petrică-Valeriu, tel./e-mail: 
0745984697/ transcarpatonesti@yahoo.com 
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