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Finalizarea proiectului: “Achiziție buldoexcavator pentru activitatea de lucrări de
construcții a drumurilor și autostrăzilor”
S.C. Narcis Trans SRL, în calitate de beneficiar, anunță finalizarea proiectului: “Achiziție
buldoexcavator pentru activitatea de lucrări de construcții a drumurilor și autostrăzilor”, cod
SMIS2014+:112419, finanțat prin Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 2:
“Îmbunătăţirea competitivităţii întreprinderilor mici şi mijlocii”, Prioritatea de investiții 2.1:
„Promovarea spiritului antreprenorial, în special prin facilitarea exploatării economice a ideilor noi
și prin încurajarea creării de noi întreprinderi, inclusiv prin incubatoare de afaceri”.
Contractul de finanțare a fost încheiat cu Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației
Publice, în calitate de Autoritate de Management și cu Agenția pentru Dezvoltarea Regională a
Regiunii de Dezvoltare Sud-Est, în calitate de Organism Intermediar.
Valoarea totală a proiectului este de 561.680,00 lei. Valoarea sumei nerambursabile este de
405.822,00 lei din care 344.937,60 lei reprezintă contribuția din Fondul European de Dezvoltare
Regională și 60.884,40 lei contribuția din Bugetul național.
Obiectivul general:
Obiectivul general al proiectului este creșterea nivelului tehnic de dotare al firmei prin
achiziționarea unui utilaj nou, destinat să modernizeze și să dezvolte activitatea curenta de
prestări servicii, utilând astfel compania cu tehnologie avansată și eficientă în scopul realizării unor
lucrări de construcții de drumuri și autostrăzi de calitate superioară, executate în condiții de
siguranță și cu respectarea normelor de mediu. Obiectivul general al proiectului este de a crește
competitivitatea S.C. NARCIS TRANS SRL, de a dezvolta activitatea acesteia și de a deveni unul din
leaderii pieței de construcții în domeniul lucrărilor de drumuri și autostrăzi în mod special din
județul Buzău. Pentru aceasta, compania vizează implementarea de strategii de creștere a
competitivității, care să contribuie la creșterea calității lucrărilor efectuate în domeniul
construcțiilor și amenajărilor de drumuri, la îmbunătățirea raportului cost/preț și la reducerea
termenelor de realizare/finalizare a proiectelor către clienții săi, precum și la creșterea cotei de
piață. Proiectul investițional concretizat în achiziția de active tangibile este conceput în funcție de
rezultatele care se preconizează să se obțină.
Obiectivele specifice:
1. Achiziționarea de un utilaj nou, moderne și performant în cadrul SC Narcis Trans SRL, care
să genereze creșterea profitului și crearea de noi locuri de muncă. Creșterea în valoare și în
calitate a lucrărilor, bazată pe extinderea și modernizarea dotărilor tehnice, pe inovarea
proceselor de lucru și adaptarea la standardelor europene, constituie un deziderat, având
ca finalitate crearea de noi locuri de muncă și menținerea lor, creșterea profitabilității,
creșterea productivității și reducerea cheltuielilor și a poluării mediului.
2. Prin achiziționarea de SC Narcis Trans SRL a unui utilaj nou, modern și performant din
punct de vedere tehnologic, se asigură consolidarea, dezvoltarea durabilă și valorificarea
sectorului productiv al societății, prin extinderea, modernizarea și diversificarea gamei de
lucrări realizate. În mod implicit, achiziționarea utilajului de ultimă generație

(buldoexcavator), deschide perspective noi pentru societate în contractarea de noi lucrări
de construcții în domeniul drumurilor; aceasta înseamnă în primul rând o adaptare
permanentă la schimbările tehnologiilor echipamentelor moderne, utilizate în industria
construcțiilor, lucru care va conduce la diversificarea lucrărilor executate, reducerea
timpilor de execuție, scăderea consumurilor de combustibili și energie, eficientizarea
activității și în final la o creștere a cotei de piață. Proiectul vizează atât satisfacerea
cerințelor pieței, prin creșterea calității lucrărilor, cât și valorificarea conceptelor moderne
și reducerea emisiilor poluante. Prin implementarea acestui proiect firma va avea o
capacitate de lucru mai mare, va executa lucrări îmbunătățite și diversificate clienților săi,
iar personalul va avea un randament mai ridicat, activitatea societății urmând să acopere o
cotă mult mai mare pe piață.
3. Prin implementarea proiectului societatea dorește să achiziționeze un buldoexcavator
pentru a evita costurile suplimentare legate de închiriere, transport, de a mări șansele de
eligibilitate privind participarea la licitații, de a crește veniturile companiei și implicit
maximizarea profitului. Cu acest utilaj, societatea va desfășura activități într-un domeniu în
care folosește în prezent utilaj închiriat. Prin achiziționarea utilajului nou și modern vom
garanta oferirea serviciilor de calitate, tuturor clienților noștri, ceea ce va determina în
mod automat și creșterea competitivității firmei pe plan local.
Durata de implementare a proiectului a fost de 23 luni, respectiv între data de 05.04.2017 și
data de 28.02.2019.
Informații suplimentare se pot obține la: tel.0747012701, mail: narcistrans7@gmail.com ,
persoană de contact: Manolache Dorin.
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