
 

 

 

 

 

 
23.12.2022 

 

COMUNICAT FINALIZARE PROIECT CAPITAL LUCRU ROCOM INVEST S.R.L. 
 

ROCOM INVEST S.R.L. anunță finalizarea proiectului cu titlul ”ROCOM”, proiect nr. RUE 1179, înscris în 

cadrul Măsurii ”Granturi pentru capital de lucru acordate entităților din domeniul agroalimentar”, instituite 

prin OUG nr 61/2022. 

 

Proiectul s-a derulat pe o perioada de maxim 12 luni, începând cu data semnării contractului de finanțare 

cu Ministerul Antreprenoriatului și Turismului (MAT) și Agentia pentru IMM, Atragerea de Investitii si 

Promovarea Exportului (AIMMAIPE), respectiv 22.06.2022.  

 

Obiectivul proiectului l-a reprezentat sprijinirea societății ROCOM INVEST S.R.L. prin ajutorul de stat 

acordat sub formă de grant pentru capital de lucru AGRI-FOOD, în contextul crizei provocate de COVID-

19. 

 

Proiectul are printre principalele rezultate, următoarele:  

-menținerea activității pe o perioadă de minim 6 luni; 

-menținerea numărului locurilor de muncă față de data depunerii cererii, pe o perioadă de minimum 6 luni, 

la data acordării granturilor. 

 

Valoarea proiectului a fost de 74.006,13 lei (valoarea totala) din care: 64.353,15 lei grant si 9.652,98 lei 
cofinanțare. 
 
Contract finantare M2-AGRI-1179 din 21.06.2022. 
 
Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regionala prin Programul Operațional 
Competitivitate 2014-2020. 
 
 

Date contact beneficiar: 

ROCOM INVEST S.R.L. 

Sat Izvoare, comuna Dumbrava Roșie, Județ Neamț 

Telefon 0743 019 276 

E-mail: rocominvest@gmail.com               
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