
  

 

 
 

COMUNICAT DE PRESĂ 
 

Data publicării (21.05.2018) 

 

ANUNȚ DE PRESĂ  

(Anunț începere proiect ”Achiziție utilaje pentru lucrări de 

instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat în cadrul 

NARBAU CONSTRUCT SRL”) 
- titlul proiectului,” Achiziție utilaje pentru lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat în 

cadrul societății NARBAU CONSTRUCT SRL” 

- numele beneficiarului, SC NARBAU CONSTRUCT SRL 
- al programului (Programul Operațional Regional 2014-2020), 

- al Autorității de Management (MDRAP), 
- al Organismului Intermediar (ADR Centru), 

- valoarea totală a proiectului, 863,616.66  Lei 
-finanțarea nerambursabilă 577,538.67 Lei 

-data începerii și data finalizării 09/03/2018 - 31/10/2018 
-codul MySMIS 104496 

- obiectivul(ele) proiectului - Obiectivul general al proiectului consta in cresterea competitivitatii si 

productivitatii economice  bazandu-se pe principiile dezvoltarii durabile, in vederea participarii active a 

societatii S.C. NARBAU CONSTRUCT SRL la consolidarea si dezvoltarea sectorului de lucrari de instalatiii 

SC NARBAU CONSTRUCT SRL, cu sediul în str. Răsăritului, nr.1/A, Spatiu Comercial 2, sat Sîncraiu de Mureș, 

comuna Sîncraiu de Mureș, județul Mureș, derulează, începând cu data de 09.03.2018, proiectul “ Achiziție 

utilaje pentru lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat în cadrul societății NARBAU 

CONSTRUCT SRL”.  

Proiectul  “Achiziție utilaje pentru lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat în cadrul 

societății NARBAU CONSTRUCT SRL”, cod MySMIS 104496, finanțat prin Programul Operațional Regional 

2014-2020  este implementat de către SC NARBAU CONSTRUCT SRL și are o valoare totală de 863,616.66  

Lei (suma reprezentând valoarea totală a proiectului conform contractului), din care 577,538.67 Lei (suma 

nerambursabilă solicitată/alocata/decontata) reprezintă finanțare nerambursabilă.  Programul Operațional 

Regional 2014-2020 este implementat la nivel național de către Ministerul Dezvoltării Regionale, 

Administrației Publice și Fondurilor Europene, în calitate de Autoritate de Management, iar la nivel regional 

de către ADR Centru, organism intermediar al programului ce monitorizează implementarea acestui proiect. 

Proiectul este prevăzut a se derula în perioada 09.03.2018 (data de început) - 31/10/2018 (data de final). 

Obiectivul(ele) proiectului este (sunt) cresterea competitivitatii si productivitatii economice  bazandu-se pe 

principiile dezvoltarii durabile, in vederea participarii active a societatii S.C. NARBAU CONSTRUCT SRL la 

consolidarea si dezvoltarea sectorului de lucrari de instalatiii. 

 

Date de contact beneficiar:  

 (str. Răsăritului, nr.1/A, Spatiu Comercial 2, sat Sîncraiu de Mureș,  

comuna Sîncraiu de Mureș, județul Mureș, România,  

cod poștal 547525, telefon 0747-863.057, fax -, poștă electronică madarasz.gabriela@yahoo.com..)  
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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/

