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Începerea proiectului  
 „Dezvoltarea firmei ADECK ELECTRONIC SRL prin achiziția de utilaje performante“ 

 
S.C. ADECK ELECTRONIC S.R.L. cu sediul în Municipiul Oradea, Str. Ciheiului Nr.49 hala 6B, Județul Bihor, CUI RO 66153, 

J05/752/1991, implementează proiectul cu titlul: „Dezvoltarea firmei ADECK ELECTRONIC SRL prin achiziția de utilaje 
performante“, cod SMIS 122338, co-finanţat prin Fondul European de Dezvoltare Regională, în baza contractului de finanţare 
nr. 4190/16.04.2019 încheiat cu Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice în calitate de Autoritate de 
Management pentru Programul Operațional Regional 2014-2020 şi Agenţia de Dezvoltare Regională a Regiunii de Dezvoltare 
Sud-Est în calitate de Organism Intermediar. 

Valoarea totală a proiectului este de 1.625.860,27 lei, din care asistenţa financiară  nerambursabilă este de 989.273,38 
lei, din care 840.882,37 lei din FEDR și 148.391,01 lei din Bugetul Național. 

Proiectul se implementează la punctul de lucru al societății în Regiunea Sud-Est, judeţul Tulcea, Oraș Babadag, Strada 
Prahovei, Nr. 2A, prin REGIO - Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 2 – Îmbunătățirea competitivității 
întreprinderilor mici și mijlocii, Prioritatea de investiții 2.2 ITI – Sprijinirea creării și extinderea capacităților avansate de producție și 
dezvoltarea serviciilor. 

Obiectivul general al proiectului „Dezvoltarea firmei ADECK ELECTRONIC SRL prin achiziția de utilaje performante “ 
este îmbunătățirea competitivității economice prin creșterea productivității muncii firmei ADECK ELECTRONIC SRL. Obiectivul 
va fi atins prin extinderea activității firmei în domeniul vizat de cod caen 4120 (Lucrări de construcție a clădirilor rezidențiale și 
nerezidentiale), ca urmare a desfășurării activităților propuse prin proiect la locația de implementare din zona DELTA DUNĂRII, 
mai precis, orașul Babadag, județul Tulcea. 

 
Obiectivele specifice ale proiectului sunt: 
1. Creșterea capacității de execuție lucrări, în domeniul reprezentat de cod caen rev. 2 – 4120 (lucrări de construcții rezidențiale și 

nerezidentiale), prin achiziționarea a 5 utilaje performante, a unui software inovativ, a unei certificări ISO 9001, a unei certificări de 
proces, participarea la 1 târg internațional, elemente care asigură inovare la nivel de proces și serviciu în cadrul societății. 

2. Creșterea numărului mediu de salariați cu 1 persoană din categorii defavorizate. 
 
Data de începere a proiectului: 12.03.2018 
Data de finalizare a proiectului: 31.12.2019 
 
Date de contact: Pentru detalii suplimentare vă stăm la dispoziţie la sediul social al firmei sau la tel. 0722.505.335, e-

mail proiectadeck@gmail.com (email proiect), persoană de contact Nicoară Valentin Cristian. 
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