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Dezvoltarea activitatii de constructii drumuri si autostrazi la SC TERMO PLUS SRL
SC TERMO PLUS SRL finalizeaza in data de 14.01.2022 implementarea proiectului
“Dezvoltarea activitatii de constructii drumuri si autostrazi la SC TERMO PLUS SRL”, cod SMIS 132928,
proiect co-finantat de Uniunea Europeana prin Fondul European de Dezvoltare Regionala.
Autoritatea de management pentru Programul Operational Regional 2014-2020 este Ministerul
Dezvoltarii Regionale, Administratiei Publice si Fondurilor Europene, iar Organismul Intermediar
pentru implementarea acestui program in Regiunea Nord-Est este Agentia Pentru Dezvoltare
Regionala Nord Est.
Data inceperii proiectului: 28.05.2021; Data finalizarii proiectului: 14.01.2022.
Obiectivul general al proiectului este acela de a avea o clientela cât mai multumita prin
cresterea flexibilitatii operationale, a competitivitatii si a nivelului calitativ al produsului final, toate
aceste elemente având ca rezultanta consolidarea pozitiei firmei TERMO PLUS pe piata lucrarilor de
drumuri si autostrazi.
Obiectivele specifice:
1. Achizitia de utilaje specifice (Autobetoniera cu pompa cu furtun, valiza solara) de ultima
generatie, care vor permite modernizarea procesului tehnologic, rationalizarea consumului de
resurse materiale, umane si financiare, vor creste operativitatea, vor creste viteza de lucru si
îmbunatati considerabil calitatea produsului final.
2. Cresterea numarului de salariati cu 3 locuri noi de munca si mentinerea acestora pentru
o perioada de cel putin 3 ani de la data finalizarii proiectului.
Rezultate obtinute:
1. Un proiect implementat cu un management adecvat, cu respectarea cerintelor de
informare si publicitate si trei noi locuri de munca create si ocupate, dintre care unul este ocupat de
o persoana apartinand unei categorii defavorizate;
2. O autobetoniera cu pompa cu furtun si o valiza solara achizitionate, receptionate si puse
in functiune.
Prin implementarea sa proiectul are un impact major la nivelul judetului Neamt în ce
priveste calitatea, viteza de executie si consumul redus de resurse pentru realizarea lucrarilor de
constructii de drumuri si nu in ultimul rand contribuie la reducerea numarului de persoane care se
confrunta cu dificultati de intrare pe piata muncii prin angajarea unei persoane apartinand acestei
categorii.
Valoarea totala a proiectului este de 1,580,246.27 lei din care asistenta financiara
nerambursabila 919.557,60 lei din care FEDR 781.623,96 lei.
Pentru informatii suplimentare privind derularea proiectului puteti contacta SC TERMO
PLUS SRL, la tel: 0729002662, email: termo2000plus@gmail.com, persoana de contact: Vasile Viorel
Turcu.
Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii
Europene sau a Guvernului României.
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