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Inves�m în viitorul tău! Proiect cofinanțat din Fondul European
de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Regional 2014-2020

NORTH TOPOCAD S.R.L., în calitate de beneficiar, anunță finalizarea proiectului „Diversificarea 
și îmbunătățirea serviciilor oferite de NORTH TOPOCAD SRL prin achiziția de echipamente”, cod 
SMIS 112367.

Proiectul a fost finanțat prin Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 2  - 
Îmbunătăţirea compe��vităţii întreprinderilor mici şi mijlocii, Prioritatea de inves�ții 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/ 2.1.A 
Microîntreprinderi.

 Autoritatea de management: Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, iar 
Organismul intermediar este Agenţia pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia.

Valoarea totală a proiectului a fost de 1.018.315,87 lei (inclusiv TVA), din care asistență 
financiară nerambursabilă este în valoare de 766.764,53 lei și o contribuție proprie în proiect a 
beneficiarului, în valoare de 86.763,51 lei.

Perioada de implementare a proiectului: 25 luni, respec�v 01.12.2016 - 31.12.2018.

Obiec�vul general al proiectului: diversificarea serviciilor prestate și creșterea profitabilității 
ac�vității pentru consolidarea poziției firmei pe piață, pentru a putea face față cu succes presiunilor 
compe�ției de pe piața regională și națională din domeniul serviciilor de geodezie.

Obiec�vele specifice ale proiectului
1. Îmbunătățirea serviciilor prestate prin dotarea cu echipamente performante în primul an după 

implementarea proiectului;
2. Crearea unui colec�v de muncă format din opt angajați, până la sfârșitul perioadei de 

implementare a proiectului;
3. Creșterea cifrei de afaceri și a profitului în primul an după implementarea proiectului.

Persoana de contact pentru detalii: Dobra Ionel, Str. Pl. Dițescu Stan, nr. 1-3, et. 3, Mun. Târgoviște  
tel.: 0720.016.866, e-mail: dobraionel@yahoo.com
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