
 
 

 

 

 

 

 

 

“Incepere proiect in cadrul Măsurii “Granturi pentru capital delucru 

acordate IMM

SC VOR TRANS EXPEDITII SRL

capital de lucru acordate beneficiarilor IMM
dintre domeniile de activitate prevazute in anexa nr. 2
înscris în cadrul Măsurii ”Granturi pentru capital de lucru”, instituită prin
130/2020. 
 
Proiectul se derulează pe o perioada de maxim 12 luni, 
contractului de finanțare cu Ministerul Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri/ 
AIMMAIPE , respectiv 26-07-2021

 
Obiectivul proiectului îl reprezintă
EXPEDITII SRL 
 
Proiectul are printre principalele rezultate, următoarele: 
-menținerea activității pe o perioada de minim 6 luni,
-menținerea/suplimentarea numărului
cererii, pe o perioadă de minimum 6 luni, la data acordării granturilor
 
Valoarea proiectului este de 126.061,4475 

109.618,65  lei grant si 16.442,

 
 

Proiect cofinanțat din Fondul 
Operațional Competitivitate 2014
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Incepere proiect in cadrul Măsurii “Granturi pentru capital delucru 

acordate IMM-urilor” 

 
SRL anunta lansarea proiectul cu titlul ” Granturi pent

e lucru acordate beneficiarilor IMM-uri cu activitate economica in unul 
dintre domeniile de activitate prevazute in anexa nr. 2” proiect  nr RUE 
înscris în cadrul Măsurii ”Granturi pentru capital de lucru”, instituită prin

pe o perioada de maxim 12 luni, începând cu data 
cu Ministerul Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri/ 

2021.  

reprezintă sprijinirea activitatii societatii SC VOR TRANS 

Proiectul are printre principalele rezultate, următoarele:  
pe o perioada de minim 6 luni, 

numărului locurilor de munca față de data depunerii 
cererii, pe o perioadă de minimum 6 luni, la data acordării granturilor 

126.061,4475 lei (valoarea totala) din care 
.442,7975 lei cofinanțare. 

 European de Dezvoltare Regionala prin Programul
2014-2020 

Persoană de contact: 
Mataoanu Mihai Catalin 

Email: mihaela_diana92@yahoo.com 
Telefon: 0744.496.702 

03.08.2021 

 

 
Incepere proiect in cadrul Măsurii “Granturi pentru capital delucru 

Granturi pentru 
uri cu activitate economica in unul 

RUE M2-13848 

înscris în cadrul Măsurii ”Granturi pentru capital de lucru”, instituită prin OUG nr 

cu data semnării 
cu Ministerul Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri/ 

VOR TRANS 

ță de data depunerii 

(valoarea totala) din care : 

prin Programul 


