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Anunț finalizare proiect 
 

Beneficiarul MT Always Premium S.R.L. anunță finalizarea activităților proiectului                     
”Consolidarea poziției pe piață a societății MT Always Premium S.R.L.”, cod SMIS 103444, finanțat prin 
POR 2014-2020. Proiectul s-a derulat începând cu data de 28.07.2017 și până la 28.02.2019, în Arad, 
județul Arad. 

Obiectivul general: Asigurarea condițiilor de muncă și a resurselor umane necesare pentru creșterea 
volumului și calității serviciilor prestate. 

Obiectivele specifice ale proiectului: 

1. Construirea și dotarea unui spațiu nou de prestare a serviciilor adaptat la specificul activității firmei, 
proiectat și realizat în concordanță cu principiile unei dezvoltări durabile și a egalității de șanse. 

2. Dotarea atelierului tehnic cu echipamente. 

3. Asigurarea resurselor umane necesare dezvoltării serviciilor. Prin proiect s-au creat 5 locuri de muncă 
suplimentare.  

Valoarea totală a proiectului: 1.487.806,47 lei. 

Valoarea finanțării nerambursabile: 888.541,05 lei, din care contribuția FEDR: 755.259,89 lei. 

Rezultatele proiectului: 
 Un spațiu nou de prestare a serviciilor în Arad, cu suprafața construită desfășurată totală de 

589,85 mp. 

 3 echipamente noi pentru atelierul tehnic, respectiv doua bancuri de lucru si un stand de 
verificare a supapelor. 

 Creșterea numărului mediu de locuri de muncă cu 5 locuri de muncă medii suplimentare, din care 
unul este ocupat de o persoana din categoriile defavorizate. 

 
Impactul proiectului la nivel local a constat în: 

 Creșterea de locuri de muncă pe plan local, reducându-se migrarea forței de muncă; 
 Creșterea contribuțiilor firmei la bugetul local (taxe și impozite); 
 Promovarea principiilor privind egalitatea de gen, nediscriminarea, accesibilitatea persoanelor cu 

dizabilități, promovarea drepturilor persoanelor din categorii defavorizate, utilizarea eficientă a 
resurselor. 

 Comunitatea locală, va beneficia de efectul masurilor de dezvoltare durabilă implementate prin 
proiect și de implicarea socială a firmei și în următorii ani. 

Contractorii implicați în implementarea proiectului au fost: 
 House Doctor SRL. Valoarea realizată a contractului a fost 1.021.325,86 lei + TVA. Obiectul 

contractului de lucrări a fost Construire clădire de birouri D+P+1, gard la frontul stradal și 
împrejmuire. 

 Idea Pro SRL. Valoarea contractului a fost 48.970 lei + TVA. Obiectul contractului a fost prestarea 
serviciilor de consultanţă și asistență de specialitate pentru pregătirea documentaţiei necesare 
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depunerii cererii de finanțare, precum și servicii de asistență și consultanță în managementul 
proiectului. 

 Handsome SRL. Valoarea contractului a fost 3.890 lei + TVA. Obiectul contractului a fost: 
publicarea a două comunicate de presă, realizarea unui afiș A2, a unui panou permanent și a 150 
autocolante.  

 PFA Costan Vinicius. Valoarea contractului a fost 15.300,00. Obiectul contractului a fost prestarea 
serviciilor de dirigenție pentru obiectivul de investiție Construire clădire de birouri D+P+1, gard la 
frontul stradal și împrejmuire.  

 Simco Group SRL. Valoarea contractului a fost 13.925,67 lei + TVA. Obiectul contractului a fost 
livrarea unui Stand de verificare al supapelor de siguranță.  

 Zepotech SRL. Valoarea contractului a fost 2.773,11 lei + TVA. Obiectul contractului a fost livrarea 
unui echipament IT.  

 Alfa Contact SRL. Valoarea contractului a fost 16.500 lei + TVA. Obiectul contractului a fost livrare 
Mobilier lemn masiv recepție.  

 Executive Office Solutions SRL. Valoarea contractului a fost 37.054,17 lei + TVA. Obiectul 
contractului a fost livrare Mobilier.  

 Alpin Proiect SRL. Valoarea contractului a fost 1.600 lei + TVA. Obiectul contractului a fost 
realizare Documentație topo de actualizare date, documentație topo pentru D.T.A.C..  

 Atelier A SRL. Valoarea contractului a fost 500 lei. Obiectul contractului a fost realizarea Studiului 
geotehnic. 

 Structural Design SRL. Valoarea contractului a fost 7.120 lei + TVA lei. Obiectul contractului a fost: 
realizare proiect tehnic - specialitatea rezistență, realizare documentație tehnică pentru obținerea 
Autorizației de construire - specialitatea rezistență, prestarea de servicii de asistență tehnică din 
partea proiectantului Studiului geotehnic. 

 Arh.Rufu O. Cosmin - Biroul Individual de Arhitectură. Valoarea contractului a fost 26.700 lei. 
Obiectul contractului a fost: realizare documentație de arhitectură faza PT, proiect de electrice 
faza DTAC, proiect de instalații; servicii de elaborare documentație arhitectură şi instalaţii faza 
DTAC: Concept, Elaborarea documentațiilor necesare obținerii acordurilor, avizelor și autorizațiilor 
aferente obiectivului de investiție; servicii de asistență tehnică din partea proiectantului.  

 Leu'Ropa SRL. Valoarea contractului a fost 600 lei + TVA lei. Obiectul contractului a fost verificarea 
proiectului de rezistență. 

 Somial Construct SRL. Valoarea contractului a fost 300 lei + TVA lei. Obiectul contractului a fost 
verificarea proiectului de instalații. 

 Petryka Engineering SRL_D. Valoarea contractului a fost 390 lei. Obiectul contractului a fost 
verificarea proiectului de instalații electrice.  

Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să 
vizitați www.fonduri-ue.ro, www.inforegio.ro, facebook.com/inforegio.ro 
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