
 

 

 

 
 

 

APRILIE 2021 

FINALIZARE PROIECTULUI „Diversificarea activității firmei ESTERA & ALIN TRANS SRL în domeniul 
lucrărilor de amenajare a terenului” 

SC ESTERA & ALIN TRANS SRL, cu sediul in Municipiul DEVA, Strada BEJAN, Bloc 66, Scara 1, Etaj 1, 
Apartament 11, Judetul HUNEDOARA , Cod poştal 330144, Romania anunță finalizarea proiectului „Diversificarea 
activității firmei ESTERA & ALIN TRANS SRL în domeniul lucrărilor de amenajare a terenului” - cod SMIS 
134370, finanțat în cadrul Regio - Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 2 - 
Îmbunătățirea competitivității întreprinderilor mici și mijlocii, Prioritatea de investiții 2.1 – Promovarea 
spiritului antreprenorial, în special prin facilitarea exploatării economice a ideilor noi și prin încurajarea 
creării de noi întreprinderi, inclusiv prin incubatoare de afaceri.  

Contractul de finanțare nr. 5943 a fost semnat în data de 17.09.2020, de către SC ESTERA & ALIN TRANS 
SRL  în calitate de beneficiar și Ministerul Lucrarilor Publice, Dezvoltarii si Administratiei în calitate de 
Autoritate de Management, prin Agenția pentru Dezvoltare Regională Vest, în calitate de Organism 
Intermediar pentru Regio-Programul Operațional Regional. 

Obiectivul general al proiectului este : 
Obiectivul societatii este de a crea o noua capacitate de prestari servicii in domeniul lucrarilor de 

pregatire a terenului, in mod deosebit in zona in care aceasta isi desfasoara activitatea, Municipiul Deva dar 
si in orasele invecinate (Hunedoara, Simeria, Geoagiu, Calan). 

Obiectivele specifice ale proiectului sunt: 
1. Cresterea capacitatii de deservire a clientilor, diversificarea gamei de servicii oferite prin 

dezvoltarea domeniului de activitate, cel al lucrarilor de pregatire a terenurilor. 
2. Obtinerea unei productivitati ridicate si a unor timpi de executie mici datorita gradului ridicat de 

dotare tehnologica 
Rezultatele proiectului sunt : 
1. Cresterea numarului mediu de salariati ai firmei cu 5 angajati (de la 3 la 8 angajati). 
2. 2 Utilaje noi si performante achiziþionate si puse în functiune si 1 sistem fotovoltaic independent 
pentru energie regenerabila 
3. Informare si publicitate aferenta proiectului conform MIV POR 2014-2020. 

            Impactul proiectului : Cresterea competitivitatii firmei ESTERA & ALIN TRANS SRL  prin achizitia celor 
2 utilaje performante pentru amenajarea terenului si cresterea numarului mediu de salariati ai firmei cu 5 
angajati. 
           Valoarea totală a proiectului este de 770.471,81 lei, din care asistenta financiara nerambursabila 
solicitata 583.998,69 lei, valoarea eligibila nerambursabila din FEDR 496.398,89 lei, valoarea eligibila 
nerambursabila din bugetul national 87.599,80 lei, cofinanțarea eligibilă a beneficiarului 145.999,67 lei. 
Proiectul a fost  implementat în Municipiul Deva, B-dul 22 Decembrie, Nr.119, Judetul Hunedoara. 
Informații suplimentare despre proiect se pot obține de la sediul firmei din Municipiul DEVA, Strada BEJAN, 
Bloc 66, Scara 1, Etaj 1, Apartament 11, Judetul HUNEDOARA , cod poştal 330144, România ,  
Tel : 0770 209331, E-mail: esteraalintrans@gmail.com. 

ESTERA & ALIN TRANS  SRL 
Investim în viitorul tău! Proiect cofinanțat din Fondul European 

de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Regional 2014-2020 
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