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Anunț de presă 
Data: 25.09.2019 

MODERNIZAREA ACTIVITĂȚII CRIS & RAZ S.R.L. PRIN ACHIZIȚIA DE UTILAJE DE CONSTRUCȚII 
 
CRIS & RAZ S.R.L., în calitate de Beneficiar, finalizează implementarea proiectului cu titlul: 
„MODERNIZAREA ACTIVITĂȚII CRIS & RAZ S.R.L. PRIN ACHIZIȚIA DE UTILAJE DE CONSTRUCȚII”, 
cod SMIS 113330, finanțat prin Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa  prioritară 2 
- Îmbunătățirea competitivității întreprinderilor mici și 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, Apelul 
de proiecte: 2.1.A/2016 Microîntreprinderi 
Contractul de finanțare a fost încheiat cu Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației 
Publice, în calitate de Autoritate de Management și cu Agenția pentru Dezvoltare Regională 
Sud - Est, în calitate de Organism Intermediar 
Proiectul a fost implementat în Bld. Aurel Vlaicu, tarla (sola) 58, parcela A592/99, Mun. 
Constanța, jud. Constanța 
Valoarea totală a contractului de finanțare este de 1.296.276,48 lei din care valoarea eligibilă 
a proiectului este de 1.089.307,97 lei, unde 740.729,42 lei reprezintă contribuția din Fondul 
European de Dezvoltare Regională, suma de 130.716,96 lei din Bugetul Național, iar suma de 
424.830,10 lei reprezintă contribuția beneficiarului  
Obiectivul general al proiectului l-a constituit dotarea cu echipamente performante, pentru 
realizarea lucrărilor de construcție apă-canal 
Obiectivele specifice ale proiectului: 

 Crearea unui număr de 5 locuri de muncă permanente la sfârșitul perioadei de 
implementare a proiectului; 

 1 inovare de proces și de produs implementată; 
 Creșterea satisfacției clienților cu 10% prin calitatea serviciilor oferite. 

Rezultatele proiectului au fost: 
 5 proceduri de achiziții realizate (servicii de consultanță, servicii de audit financiar, servicii 
de publicitate și informare, furnizare echipamente și utilaje tehnologice, furnizare sistem 
de iluminat perimetral) și derularea serviciilor de consultanță, audit financiar și publicitate 

 Livrarea de utilaje noi performante: Miniîncărcător (1 buc), Buldoexcavator (1 buc), 
Miniexcavator (1 buc) și 1 sistem de iluminat perimetral ce utilizează energie regenerabilă 

 Angajarea a 5 noi persoane 
Impactul investiției la nivelul localității/regiunii 

 În urma implementării proiectului au fost create 5 locuri de muncă permanente 
 Bugetul de stat va încasa sume mai mari provenite din activitatea desfășurată de beneficiar 

Perioada de implementare a proiectului este de 30 luni, respectiv de la data de 02.04.2017 
până la data de 30.09.2019. 
Informații suplimentare se pot obține de la CRIS & RAZ S.R.L., Mun. Alexandria, str. 1 Mai, nr. 
68, bl. 203, sc. A, ap. 8, jud. Teleorman, cod poștal 140093, persoana de contact: Marius 
Constantin, tel./e-mail: 0732341052/ constantinmarius57@yahoo.com 
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