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Anunț începere proiect „ Diversificarea activității societății 

CARPATKUB SRL prin achiziția de echipamente tehnologice” 
 

- titlul: Diversificarea activității societății CARPATKUB SRL prin achiziția de echipamente tehnologice 
- numele beneficiarului: SC CARPATCUB SRL 
- Programul Operațional Regional 2014-2020 
- Autoritatea de Management : MINISTERUL LUCRĂRILOR PUBLICE, DEZVOLTĂRII ȘI ADMINISTRAȚIEI 
- Organism Intermediar: ADR Centru  
- valoarea totală a proiectului: 1.277.361,29 lei 
- finanțarea nerambursabilă: 857.750,28 lei 
- data începerii și data finalizării: 01.07.2019 - 30.11.2021 
- codul MySMIS: 132429 
 
Proiectul  „Diversificarea activității societății CARPATKUB SRL prin achiziția de echipamente tehnologice”, 

cod MySMIS  132429, finanțat prin Programul Operațional Regional 2014-2020  este implementat de către 

SC CARPATKUB SRL și are o valoare totală de 1.277.361,29 lei, din care 857.750,28 lei reprezintă finanțare 

nerambursabilă. Programul Operațional Regional 2014-2020 este implementat la nivel național de către 

Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrație în calitate de Autoritate de Management, iar la 

nivel regional de către ADR Centru, organism intermediar al programului ce monitorizează implementarea 

acestui proiect în Regiunea Centru. Proiectul este prevăzut a se derula în perioada 01.07.2019 - 30.11.2021. 

Obiectivele proiectului sunt: 

 Creșterea valorii adăugate a produselor vândute, prin diversificarea activității, și introducerea 

produselor noi în urma implementării noului flux tehnologic 

 Dezvoltarea resurselor umane ale microîntreprinderii prin angajarea  a 3 persoane și 

păstrarea locurilor de muncă existente și a celor nou create pe toată perioada de durabilitate 

a proiectului   

 Realizarea de măsuri specifice pentru egalitatea de şanse şi tratament prin angajarea de cel 

puțin o  persoană aparţinând unei categorii defavorizate şi adaptarea infrastructurii pentru 

operarea de către persoane cu dizabilităţi; 

Date de contact beneficiar:  

 Adresa: Strada Ștefan cel Mare, nr.37, oraș Covasna, jud.Covasna, Tel: 0742 131 305, Mail: carpatkub@gmail.com 

 

www.regio-adrcentru.ro 
 

www.inforegio.ro I facebook.com/inforegio.ro 

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

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României. 

http://www.inforegio.ro/

