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Despre proiect 
 

               TOPOMAR S.R.L., in calitate de beneficiar al proiectului „CONSOLIDAREA POZIŢIEI PE PIAŢA SERVICIILOR DE CADASTRU ŞI 
TOPOGRAFIE A TOPOMAR S.R.L.”, co-finanţat prin Fondul European de Dezvoltare Regională, prin Programul Operațional Regional 2014 – 
2020, Prioritatea de investiții 2.1 – Promovarea spiritului antreprenorial, în special prin facilitarea exploatării economice a ideilor noi şi prin 
incubatoare de afaceri, Axa prioritară – Îmbunătăţirea competitivităţii întreprinderilor mici şi mijlocii”, a semnat la data de 31.07.2018 
contractul de finantare nr. 229 cu Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene, în calitate de Autoritate de 
Management şi Agenţia pentru Dezvoltare Regională Nord – Est, în calitate de Organism Intermediar. 
               Obiectivul general al proiectului îl reprezintă consolidarea poziției pe piața serviciilor de cadastru, geodezie și cartografie a TOPOMAR 
S.R.L. prin inovarea proceselor interne, a gamei de produse și creșterea capacității de răspuns a solicitărilor venite din partea clienților. 
              Prin finalizarea cu succes, proiectul a contribuit la realizarea obiectivelor Axei prioritare 2 – „Îmbunătăţirea competitivităţii 
întreprinderilor mici şi mijlocii”, Priorității de investiții 2.1 – „Promovarea spiritului anteprenorial, în special prin facilitarea exploatării 
economice a ideilor noi şi prin incubatoare de afaceri”, prin creşterea competitivităţii firmei bazată pe utilizarea noilor tehnologii şi 
echipamente IT.  
               Rezultatele efective ale implementării acestui proiect constau în activele corporale (stație totală, receptor măsurători satelitare, stații 
grafice, notebook-uri, scannere, echipamente pentru eficientizarea iluminatului în spațiile de producție și echipamente pentru eficientizarea 
surselor regenerabile de energie) și activele necorporale (programe antivirus, software de tip office, software pentru procesarea 
măsurătorilor terestre/sateliate) achiziționate precum și cele 5 locuri de muncă nou create. 
              Valoarea totală a proiectului a fost de 529.271,59 lei, din care 304.481,07 lei reprezintă valoarea eligibilă nerambursabilă din FEDR.                               
              Durata de implementare a proiectului a fost de 13 luni. 
              Prin achiziția echipamentelor de ultimă generație TOPOMAR S.R.L. contribuie la sprijinirea mediului de afaceri local și regional și la 
diminuarea disparităților față de nivelul national în ceea ce privește accesul consumatorilor la servicii de calitate.  

 
Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, 

vă rugăm să vizitați www.fonduri-ue.ro 

 
Investim în viitorul tău!  

Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională  
prin Programul Operațional Regional 2014 - 2020  

 
Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României 
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