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Lansarea proiectului  
„ACHIZIȚIE DE ECHIPAMENTE PENTRU ISTRATE UTILAJE SRL  

PRIN DIVERSIFICAREA ACTIVITĂȚII” 
 

S.C ISTRATE UTILAJE S.R.L., cu sediul în Municipiul Târgu Mureș, Str. Podeni nr. 13, Corp C, județul Mureș, România, cod 
poștal 540253, CUI 15482137, J26/657/2003, implementează proiectului cu titlul: „ACHIZIȚIE DE ECHIPAMENTE PENTRU ISTRATE 
UTILAJE SRL PRIN DIVERSIFICAREA ACTIVITĂȚII”, cod MySMIS 135968, în baza contractului de finanțare nr. 7143 / 23.09.2021 
încheiat cu Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul 
Operațional Regional 2014-2020 şi cu Agenția pentru Dezvoltare Regională a Regiunii de Dezvoltare Nord-Est, în calitate de 
Organism Intermediar. 

Valoarea totală a proiectului este de 3.548.003,41 lei, iar asistența financiara nerambursabilă este de 2.151.137,79 lei, 
din care 1.828.467,13 lei din Fondul European de Dezvoltare Regională și 322.670,66 lei din Bugetul Național. 

Proiectul se implementează la  punctul de lucru al societății, din Regiunea de Dezvoltare Nord-Est, Municipiul Piatra 
Neamț, Str. Mărășești, Nr. 45, Județul Neamț și este finanțat prin REGIO - Programul Operațional 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. 

Obiectivul general al proiectului este realizarea unei investiții inițiale prin diversificarea serviciilor curente ale societății, 
inovare la nivelul societății, la nivel de servicii și proces, prin lărgirea domeniul lui de activitate cu servicii care nu au fost prestate 
anterior aferente codului CAEN 4332 – Lucrări de tâmplărie și dulgherie, la locația de implementare din Municipiul Piatra Neamț, 
Str. Mărășești, Nr. 45, Județul Neamț, care vor asigura îmbunătățirea competitivității economice prin creșterea productivității 
muncii în IMM-uri în sectoarele competitive indetificate în Strategia Națională pentru Competitivitate. 

Obiectivele specifice ale proiectului sunt: 
1. Diversificarea activității societății ISTRATE UTILAJE SRL în domeniul Lucrări de tâmplărie și dulgherie, conform cod caen rev. 2 

– 4332 prin: 
- achiziționarea de utilaje performante care contribuie la îmbunătățirea calității mediului înconjurător și creșterea eficienței 

energetice (automacara - 1 buc; echipament cu vacuum prindere verticală - 1 buc; echipament cu vacuum prindere orizontală – 1 buc; 
utilaj cu ventuze de ridicat-manipulat - 1 buc; KIT scule - 1 buc; ciocan rotopercutor 1100W - 1 buc; ciocan rotopercutor 1350W - 1 buc; 
ciocan demolator - 1 buc; ciocan demolator antivibratii - 1 buc; laptop cu panou solar - 1 buc) 

- achiziționarea unui software inovativ - 1 buc; 
- achiziționarea și certificarea sistemului de management al calității ISO 9001; 
- achiziționarea și certificarea procesului “MONTAJ DE UȘI ȘI FERESTRE” de către un organism acreditat; 
- înscrierea și participarea la 1 târg internațional în domeniul construcțiilor 
 
Data de începere a proiectului este 20.11.2019, iar data de finalizare a proiectului este 30.06.2022. 
Date de contact: Pentru detalii suplimentare vă stăm la dispoziție la sediul social al firmei sau la tel. 0747794893, e-mail 

istrateutilajesrl@gmail.com, persoana de contact GUTA SIMONA. 
  

 
 


