
 

 

 

  

 

 

 

03.03.2023 

 
Anunț începere proiect  „REFACEREA CAPACITATII DE REZILIENTA A 

SOCIETATII CERTA CONS SRL” 

 

Societatea CERTA CONS SRL, cod de identificare fiscală 22567732, înregistrată la Registrul 
Comerțului sub nr. J01/1289/2007,, în calitate de Beneficiar, implementează începând cu data de 
08.02.2023 proiectul cu titlul „REFACEREA CAPACITATII DE REZILIENTA A SOCIETATII CERTA 
CONS SRL” , RUE 1809, Cod SMIS 160296, în baza contractului de finanțare nr. 801/POC/411/AS 
încheiat cu Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, în calitate de Autoritate de Management pen-
tru Programul Operațional Competitivitate. 
 

Obiectivul general al proiectului consta in refacerea capacității de reziliență a societății si 
consolidarea pozitiei pe piata a firmei in domeniul lucrarilor de pregatire a terenului , dupa pierderea 
suferite in contextual crizei economice generate de pandemia de COVID-9.  

 
Rezultatele finale în urma implementării proiectului determinate de atingerea obiectivelor 

general și specifice sunt:  
- Dotarea societatii cu mijloace fixe performante, respectiv a unui miniexcavator, buldoexcavatoare, 
compactor de sol, incarcator telescopic electric care vor asigura executarea lucrarilor in timpi optimi si 
la un nivel calitativ superior a operatiunilor de excavare in vederea cresterii gradului de tehnologizare, 
a unei cupe concasoare (necesare pentru reciclarea resturilor si reutilizarea lor) care vor ajuta totodata 
la optimizarea procesului de executie si asigurarea protejarii mediului inconjurator in urma utilizarii unor 
utilaje prietenoase cu mediul prin diminuarea consumului de combustibil si reducerea emisiilor poluante. 
- Creșterea productivității muncii în anul 3 de sustenabilitate. 
- Mentinerea locurilor de munca existente in vederea reducerii fluctuatiei de personal, avand un impact 
pozitiv asupra activitatii societatii deoarece ii ofera stabilitate.. 
Valoarea totală a proiectului este de 4.011.292,04 lei. 
Valoarea totală a finanţării nerambursabile este în sumă maximă de 2.472.000,00 lei, formată din: 
FEDR/FC/FSE/ILMT: 2.070.695,17 lei și Buget național: 401.304,83 lei, echivalentă cu 75% din valoa-
rea totală eligibilă aprobată. 
 

Perioada de implementare a proiectului de la data de 08.02.2023, data semnării contractului 
de finanțare cu Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, în calitate de Autoritate de Management 
pentru Programul Operațional Competitivitate 2014-2020 și până la data de 31.12.2023. 
 
Proiect co-finanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operaţional 
Competitivitate 2014-2020. 

 

Date de Contact 
CERTA CONS SRL  
Sediu social: Comuna Sugag, localitatea Tau Bistra, Str. Poarta Raiului, nr. 22, Judet ALBA 
Reprezentant legal: DRAGOLEA IOAN CALIN 
Telefon: 0744592942  
E-mail: degan.silvia@gmail.com  
 
„Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a 
Guvernului României” 


