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PROIECT COFINANȚAT DIN FONDUL EUROPEAN DE DEZVOLTARE REGIONALĂ PRIN PROGRAMUL OPERAȚIONAL COMPETITIVITATE 
Axa prioritară 3 - Sprijinirea IMM-urilor ca reacție la pandemia COVID-19 
Prioritatea de investiții 3d - Sprijinirea capacității IMM-urilor de a crește pe piețele regionale, naționale și internaționale și de a se angaja în 
procesele de inovare 

Data publicării: 1 Aprilie 2022 
 

Anunț privind începerea implementării proiectului 
"Granturi pentru capital de lucru acordate IMM-urilor" 

pentru firma S.C. MAN TRANSPORT SERVICE S.R.L. 
 
 

S.C. MAN TRANSPORT SERVICE S.R.L. cu sediul în orașul Ocna Mureș str. Vii nr. 1, cod poștal 515700, jud. 
Alba, România, anunță lansarea proiectul cu titlul "Granturi pentru capital de lucru acordate IMM-urilor cu 
activitate economică în unul din domeniile de activitate prevăzute în anexa nr. 2" proiect Nr. M2-17123 din 09-
03-2022 înscris în cadrul Măsurii "Granturi pentru capital de lucru", instituită prin OUG nr. 130 din 31 iulie 2020 
privind unele măsuri pentru acordarea de sprijin financiar din fonduri externe nerambursabile, aferente 
Programului operațional Competitivitate 2014-2020. 
 

Proiectul este prevăzut a se derula în perioada 09.03.2022 - 08.03.2023. 
 

Obiectul principal al proiectului îl reprezintă ajutorul de stat acordat sub formă de grant pentru capital de 
lucru, în baza formularului electronic de înscriere şi a documentaţiei anexe, prin măsură "Granturi pentru capital 
de lucru", denumită în continuare Măsură, implementată de către Ministerul Antreprenoriatului şi Turismului 
(MAT) şi Agenţia pentru IMM, Atragere de Investiţii şi Promovarea Exportului (AIMMAIPE) în conformitate cu 
prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 130/2020 privind unele măsuri pentru acordarea de sprijin 
financiar din fonduri externe nerambursabile, aferente Programului Operaţional Competitivitate 2014-2020, în 
contextul crizei provocate de COVID-19, cu completările şi modificările ulterioare. 
 

Obiectivele specifice ale proiectului și rezultate anticipate: 
- menținerea activității pe o perioada de minim 6 luni; 
- menținerea / suplimentarea numărului locurilor de munca față de data depunerii cererii, pe o 
perioadă de minimum 6 luni, la data acordării granturilor. 

 

Valoarea proiectului: 834.813,75 Lei, din care 
Valoare grant: 725.925,00 Lei și 
Valoare cofinanțare: 108.888,75 Lei. 

 

Locul de desfășurare a proiectului este la punctul de lucru din comuna Unirea: 
str. Uiorii nr. 170, Unirea II, 517785, jud. Alba, România. 

 

 

Informații suplimentare se pot obține la adresa de email: office@mantransport.ro și pe pagina web: 
www.mantransport.ro la secțiunea proiecte. 
 

Persoană de contact: 
Florin-Augustin MAN (manager proiect) 
Email: office@mantransport.ro 
Telefon: +40.722.240.322 
 
 

S.C. MAN TRANSPORT SERVICE S.R.L. 
Birou: str. Uiorii nr. 170, Unirea II, 517785, Alba, România 
C.U.I.: RO 14064799 / N.I.R.C.: J01/278/2001 
Telefon: +40 258 870 322 / Fax: +40 258 870 669 
Email: office@mantransport.ro 
Web: mantransport.ro 

 
### 


