
        

 

14.11.2022 

                   Grant pentru capital de lucru acordate AGRI- FOOD la SC AGRAVET SRL      

                                                                                         

“Granturi pentru capital de lucru acordate AGRI- FOOD” din cadrul schemei de ajutor de stat instituită prin Ordonanța de 
Urgență nr. 61 din 06 mai 2022 privind unele măsuri pentru acordarea de sprijin financiar din fonduri externe 
nerambursabile,aferente Programului operațional Competitivitate 2014-2020,în contextul crizei provocate de COVID-19, 
și ale Ordinului nr. 963 din 24 mai 2022 de aprobare a procedurii de implementare a măsurii„ Granturi pentru capital de 
lucru acordate entităților din domeniul agroalimentar”  
 
Beneficiar: 
AGRA VET S.R.L., cu sediul în Orastie, str. Aurel Vlaicu, Nr. FN, Jud. Hunedoara, Telefon +40 740 028 545, înregistrată sub nr. 
J20/522/1999, la oficiul Registrului Comerţului Hunedoara, CUI/CIF 11911317, reprezentată legal prin Dumitru Petre. 
 
Obiectivul măsurii: 
Obiectivul principal al schemei de ajutor de stat îl constituie acordarea de sprijin financiar din fonduri externe nerambursabile, 
aferente Programului Operațional Competitivitate 2014-2020, denumit în continuare POC, în contextul crizei provocate de COVID-
19, pentru beneficiarii din domeniul agroalimentar prevazuti de OUG 61 din 06. Mai 2022 , a căror activitate a fost afectată de 
efctele pandemiei COVID -19.  

Furnizorul ajutorului de stat este Ministerul Investitiilor si Proiectelor Europene  (MIPE). Măsura este implementată de către 
Ministerul Antreprenoriatului si Turismului  (MAT) în parteneriat cu Agențiile pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii, Atragere de 
Investiții și Promovare a Exportului (AIMMAIPE) conform Anexei 4 și Serviciul de Telecomunicații Speciale (STS), în conformitate 
cu prevederile Ordonanței de Urgență nr. 61/2022 privind unele măsuri pentru acordarea de microgranturi si granturi pentru 
capital de lucru entitatiilor in domeniul agroalimentar cu finantare  din fonduri externe nerambursabile, aferente Programului 
Operațional Competitivitate 2014-2020, în contextul crizei provocate de COVID-19. 

Rezultate în urma implementării proiectului: menținerea numărului de angajați existenți la data înscrierii electronice pentru o 
perioadă de minim 6 luni de la momentul plății ajutorului financiar.Valoare proiect: 162.651,29  RON 

Finanțare nerambursabilă: 141.435,9 RON 

Cofinanțare: 21.215,39 RON 

Data începerii proiectului: 20.06.2022 

Termen implementare proiect: 180 zile 

Numărul contractului de finanțare: M2-AGRI- 3761  din 21-06-2022 

Ordonator terțiar de credite: Agenția pentru IMM, Atragere de Investiții și Promovarea Exportului Timisoara 

Proiectul este cofinanțat din: Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Competitivitate 2014-2020 
Axa prioritara 4 – Sprijinirea ameliorării efectelor provocate de criză în contextul pandemiei de COVID-19 și al consecințelor sale 
sociale și asupra pregătirii unei redresări verzi, digitale și reziliente a economiei 
 Prioritatea de investiții 4d - Sprijinirea capacității IMM-urilor de a crește pe piețele regionale, naționale și internaționale și de a se 
angaja în procesele de inovare 
Obiectiv Specific OS 4.1. - Consolidarea poziției pe piață a IMM-urilor afectate de pandemia COVID-19 
Acțiunea 4.1.2 Sprijin pentru capital de lucru 

Proiect ID POC/1020/4/2/155768 IMM AGRI-FOOD 

Date de Contact: 

Administrator – Dumitru Petre, Tel: +40 740 028 545, email: petre.radu31@gmail.com  


