
            

 

                                            
 

Comunicat de presă 
Data: februarie 2018 

Cresterea competitivitatii firmei Carmen Geoproiect prin 
achizitionarea de active noi 

 
 
SC Carmen Geoproiect SRL, cu sediul în Bucuresti, Strada Becatei, Nr 4, camera 1, Bl. R4 Sc. D Et. 5 Ap. 191 a derulat, proiectul ,, 

Cresterea competitivitatii firmei Carmen Geoproiect prin achizitionarea de active noi“ in cadrul Programul Operaţional Regional 

(POR) 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,  co-finanţat prin Fondul European de Dezvoltare Regională, în baza contractului 

de finanţare încheiat cu Ministerul Dezvoltarii Regionale, Administratiei Publice si Fondurilor Europene  si Agentia pentru Dezvoltare 

Regionala Sud Vest  Oltenia “, cod SMIS: 105658. 

 
Valoarea totală a proiectului este de 542.870,57 lei, din care asistenţa financiară nerambursabilă este de 405923,45 lei, din care, 

valoarea eligibila nerambursabila din FEDR: 345.034,93 lei. 

Proiectul a fost implementat în localitatea Oras Calimanesti, str Calea lui Traian, nr 546, jud Valcea, incepand cu data de 

01.06.2016 si pana la data de 30.04.2018. 

Obiectivul general al proiectului este creșterea competitivității firmei S.C. Carmen Geoproiect S.R.L., ca urmare a introducerii de 

noi tehnologii moderne în procesele de derularea a activitatii societății, prin achiziţionarea unui utilaj tehnologic specializat.  

 
Rezultatele proiectului: 
1. Prestarea unui serviciu nou si alte doua imbunatatite semnificativ 
2. Incheierea unui precontract colectare selectiva si achizitia unui echipament eficient energetic 
3. Un loc de munca creat din categoria defavorizata 
 
Impactul investitiei la nivelul regiunii: 

 Introducerea unei tip nou de serviciu (servicii de determinarea vitezei undelor seismice in adancime) si imbunatatirea 
semnificativa a procesului de prestare a serviciilor de penetrometrie statica si dinamica 

 Respectarea principiilor de dezvoltare durabila prin: creşterea eficienţei energetice ca urmare a achizitionarii de echipamente 
noi cu un consum redus de energie si prin imbunătăţirea calităţii mediului înconjurător prin recuperare și reciclare a deșeurilor 

 Dezvoltarea resurselor umane ale microîntreprinderii prin angajarea  a unei persoane, ce va face parte din categoria 
defavorizata 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

Investim în viitorul tău! Proiect cofinanţat din Fondul European 
de Dezvoltare Regională prin Programul Operaţional Regional 2014-2020 
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Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului Romaniei 

SC Carmen Geoproiect SRL 
Date de contact: Dumitriu Bogdan, Administrator 

Tel: 0722516178 
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