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Finalizarea proiectului „CREȘTEREA COMPETITIVITĂȚII S.C. AGRO AUTO PREST
S.R.L. PRIN DIVERSIFICAREA ACTIVITĂȚII
S.C. AGRO AUTO PREST S.R.L., în calitate de Beneficiar, anunță finalizarea proiectului
„CREȘTEREA COMPETITIVITĂȚII S.C. AGRO AUTO PREST S.R.L. PRIN DIVERSIFICAREA ACTIVITĂȚII”,
cod MySMIS 113241 , finanțat prin Programul Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 2:
”Îmbunătăţirea competitivităţii întreprinderilor mici și mijlocii”, Prioritatea de investiţii 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 Agenţia pentru Dezvoltare Regională Sud - Est, în
calitate de Organism Intermediar.
Obiectivul general al proiectului vizează diversificarea activității la AGRO AUTO PREST S.R.L. prin
achiziția de echipamente de ultimă generaţie necesare derulării activităţii lucrărilor specializate de
construcții drumuri, cod CAEN 4211, într-un interval de 12 luni de la data semnării contractului de
finanțare, astfel încât să contribuie la dezvoltare regională, precum şi la consolidarea și
dezvoltarea durabilă a sectorului de servicii din Regiunea Sud-Est.
Obiectivele specifice ale proiectului sunt:
• achiziționarea de utilaje specifice lucrărilor de construcții drumuri (buldozer pe șenile);
• crearea a 5 noi locuri de muncă; menţinerea, peste 3 ani de la data finalizării proiectului, a
locurilor de muncă existente la depunerea cererii de finanţare şi a celor 5 locuri de muncă nou
create.
Valoarea totală a proiectului este de 1.351.478,62 lei, din care valoarea finanțării nerambursabile
din Fondul European de Dezvoltare Regională este de 758.656.45,00 lei.
Rezultatele proiectului au constat în:
realizarea și implementarea proiectului conform Ghidului Solicitantului și Contractului de
finanțare;
achiziționarea bunurilor și serviciilor conform Contractului de finanțare;
asigurarea vizibilității proiectului conform măsurilor de informare și publicitate.
Impactul investiției la nivelul regiunii de implementare îl reprezintă creșterea calitătii lucrărilor de
constructii drumuri, precum și crearea de noi locuri de muncă.
Informaţii suplimentare se pot obţine la: Dl. GHEORGHE ALEXE- administrator, cu următoarele
date de contact: telefon 0752111073, e-mail: agroautoprest@yahoo.com.
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