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 „Modernizare EM PRIME CONSTRUCT SRL prin achiziția unei instalații mobile de 
producere mixturi asfaltice”, cod SMIS 125854 

 

 
La data de 3 noiembrie 2020, a fost semnat contractul de finanţare nr. 6276, între E.M. PRIME CONSTRUCT 

SRL, în calitate de beneficiar, pe de o parte, şi Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor publice și Administrației în 

calitate de Autoritate de Management, şi Agenția pentru Dezvoltare Regională a Regiunii de Dezvoltare 

Sud-Est, pe de altă parte.   

 

Astfel, începând cu 3 noiembrie 2020, E.M. PRIME CONSTRUCT SRL derulează proiectul „Modernizare EM 

PRIME CONSTRUCT SRL prin achiziția unei instalații mobile de producere mixturi asfaltice”, cod SMIS 

125854, proiect finanţat prin Programul Operaţional Regional 2014-2020 - Apel ITI Delta Dunării, Axa 

prioritară 2 - Îmbunătăţirea competitivităţii întreprinderilor mici şi mijlocii, Prioritatea de Investiții 2.2: 

Sprijinirea creării și extinderea capacităților avansate de producție și dezvoltarea serviciilor, Obiectivul 

specific – Îmbunătățirea competitivității economice prin creșterea productivității muncii în IMM-uri în 

sectoarele competitive identificate în Strategia Națională pentru Competitivitate. 

 

Obiectivul general al proiectului/ Scopul proiectului îl reprezintă îmbunătățirea competitivității SC EM 

PRIME CONSTRUCT SRL, adresându-se atât pieței naționale cât și celei internaționale, în următorii 5 ani. 

Prin proiect se propune extinderea capacității unei unități existente, prin creșterea volumului producției de 

mixturi asfaltice pentru lucrări de construcții a drumurilor și autostrăzilor, ceea ce necesită achiziționarea 

unei stații de asfalt mobilă. 

 

Obiectivele specifice ale proiectului sunt:  

1. Realizarea unei investiții inițiale prin extinderea capacității de producție de mixturi asfaltice a unității 

existente, față de anul 2017. 

Pentru realizarea acestui obiectiv specific, SC EM PRIME CONSTRUCT SRL are în vedere implementarea unui 

proiect cu finanțare publică, prin care se urmărește achiziționarea unei stații de asfalt mobilă, echipament 

necesar activității pe care firma o desfășoară deja. 

2. Creșterea volumului vânzărilor față de anul 2017, prin semnarea de noi contracte de furnizare de mixturi 

asfaltice. 
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Prin realizarea tuturor certificărilor precum și prin achiziționarea echipamentelor moderne, societatea va 

deveni competitivă și pe alte piețe, atât la nivel național cât și internațional. Prin participarea la târguri și prin 

urmărirea site-urilor de licitații publice, societatea își propune creșterea volumului de vânzări și în afara țării. 

 

3.  Creșterea productivității pentru EM PRIME, față de anul 2017. 

 

Locul de implementare a proiectului: Orașul Babadag, strada Băilor, nr. 12, județul Tulcea 

 

Rezultatele proiectului: 

1. Extinderea capacității unității existente, față de anul 2017, a SC E.M. PRIME CONSTRUCT SRL 

2. Volum de vânzări crescut, față de anul 2017, pentru E.M. PRIME CONSTRUCT SRL 

3. Productivitate crescută față de anul 2017, pentru EM PRIME CONSTRUCT SRL 

 
Perioada de implementare a proiectului este de 40 luni, respectiv între 01.07.2018 și 31.10.2021. 
 
Valoarea totală a proiectului este de 7.068.950,83 lei, din care:  

- 5.925.159,90 lei - valoarea totală eligibilă compusă din: 3.089.813,31 lei - valoarea eligibilă 

nerambursabilă din FEDR, 545.261,17 lei   - valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul național și  

2.290.085,42 lei - valoarea cofinanțării eligibile a beneficiarului; 

- 1.143.790,93 lei - valoarea neeligibilă inclusiv TVA. 

      
Grupul țintă: 
 
1. 1 IMM din regiunea Sud Est – SC EM PRIME CONSTRUCT SRL 

 
Implementarea proiectului va conduce la îmbunătățirea competitivității SC EM PRIME CONSTRUCT SRL, prin 
extinderea activității din domeniul execuției de lucrări de drumuri și autostrăzi, adresându-se atât clienților 
români, cât și străini, în următorii 5 ani. 
 
2. Persoane juridice: 
Persoane juridice de drept privat în principal din regiunea Sud Est: societăți comerciale, în vederea vânzării 
de mixturi asfaltice. 
Persoane juridice de drept privat la nivel național și internațional. 
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3. Persoana nou angajată în cadrul societății va avea ca beneficii atât creșterea veniturilor proprii, cât și 
prestarea activităților într-un mediu de lucru plăcut. 
Prin proiect, SC EM PRIME CONSTRUCT SRL va angaja o persoană aparținând uneia dintre categoriile 
defavorizate, respectiv: 
(a) nu a avut un loc de muncă stabil remunerat în ultimele 6 luni; 
(b) are vârsta cuprinsă între 15 și 24 de ani; 
(c) nu a absolvit o formă de învățământ liceal sau nu deține o calificare profesională (Clasificarea 
Internațională Standard a Educației 3) sau se află în primii doi ani de la absolvirea unui ciclu de învățământ cu 
frecvență și nu a avut încă niciun loc de muncă stabil remunerat; 
(d) are vârsta de peste 50 de ani; 
(e) trăiește singur, având în întreținerea sa una sau mai multe persoane; 
(f) lucrează într-un sector sau profesie într-un stat membru în care dezechilibrul repartizării posturilor între 
bărbați și femei este cel puțin cu 25% mai mare decât media națională a dezechilibrului repartizării posturilor 
între bărbați și femei în toate sectoarele economice în statul membru respectiv și aparține sexului 
subreprezentat; 
(g) este membru al unei minorități etnice dintr-un stat membru și are nevoie să își dezvolte competențele 
lingvistice, formarea profesionala sau experiența în muncă pentru a-și spori șansele de a obține un loc de 
muncă stabil; 
(h) nu a avut un loc de muncă stabil remunerat în ultimele 12 luni și aparține uneia dintre categoriile (b)-(g) 
menționate 
(i) este recunoscută ca lucrător cu handicap conform legislației naționale. 
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