
 

 
 

 

Anunț de presă 
15.09.2021 

Finalizarea proiectului 
„INVESTIȚIE PERFORMANTĂ LA COTIZO TRANS S.R.L.” 

 
COTIZO TRANS S.R.L., în calitate de Beneficiar, anunță finalizarea implementării proiectului cu titlul 
„INVESTIȚIE PERFORMANTĂ LA COTIZO TRANS S.R.L.”, cod SMIS 132870, finanțat prin Programul 
Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 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” - 2.1.A Microîntreprinderi, Apelul de proiecte: POR/604/2/1 . 
 

Contractul de finanțare a fost încheiat cu Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației, în calitate 
de Autoritate de Management și cu Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud – Est, în calitate de Organism 
Intermediar. 
 

Obiectivul general al proiectului l-a constituit dotarea cu echipamente performante, pentru realizarea de 
lucrări de pregătire a terenului 
 

Obiectivele specifice ale proiectului: 
- Achiziția de noi echipamente; 
- Crearea a 5 locuri de munca permanente; 
- Utilizarea surselor regenerabile de energie 
 
Rezultatele proiectului au fost: 
- Achiziția de noi echipamente 
- Angajarea a 5 noi persoane 
- Utilizarea surselor regenerabile de energie  
 

Valoarea totală a contractului de finanțare este de 1.289.875,19 lei din care valoarea eligibilă a proiectului 
este de 1.083.928,73 lei, unde 741.217,56 lei reprezintă contribuția din Fondul European de Dezvoltare 
Regională, suma de 130.803,10 lei din Bugetul Național, iar suma de 211.908,07 lei reprezintă contribuția 
beneficiarului la cheltuielile eligibile și suma de 205.946,46 lei reprezintă valoarea neeligibilă inclusiv TVA 
 
Localizare proiect: Proiectul a fost implementat în Jud. Constanța, Mun. Constanța, str. Bradului, nr. 3 
 
Impactul investiției la nivelul localității/regiunii 
Bugetul de stat va încasa sume mai mari provenite din activitatea desfășurată de beneficiar. 
 
 
 

Perioada de implementare a proiectului a fost de 25 luni, respectiv de la data de 01.09.2019 până la data de 
30.09.2021. 
 

Informații suplimentare se pot obține la COTIZO TRANS S.R.L., Jud. Prahova, com. Măneciu, sat Măneciu 
Pământeni, cod poștal 107362, România, persoana de contact: Cîrstocea Mihail Cotizo, tel./e-mail: 
0724.332.931 / cirstoceam@yahoo.com 
 

Investim în viitorul tău! Proiect cofinanțat din Fondul European 
de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Regional 2014-2020 
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