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Finalizarea proiectului  
„Achiziție de echipamente pentru DORIANI OIL SRL prin diversificarea activității” 

 
 
S.C. DORIANI OIL S.R.L. cu sediul în Sat Aușeu, Comuna Aușeu nr. 176A, județul Bihor, CUI RO 26011844, J05/1153/2009, a derulat începând 

cu 21.03.2018 proiectul cu titlul: „ Achiziție de echipamente pentru DORIANI OIL SRL prin diversificarea activității“, cod SMIS 122701, co-finanțat 
prin Fondul European de Dezvoltare Regională, în baza contractului de finanțare nr. 3940/05.03.2019 încheiat cu Ministerul Lucrărilor Publice, 
Dezvoltării și Administrației în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operațional Regional 2014-2020 şi Agenţia pentru 
Dezvoltare Regională Sud-Est în calitate de Organism Intermediar. 

Conform contractului de finanțare valoarea totală a proiectului este de 7.603.753,73 lei, iar asistența financiară  nerambursabilă este de 
4.529.792,80 lei, din care 3.850.323,88 lei din FEDR si 679.468,92 lei din Bugetul Național. 

Proiectul s-a implementat la sediul secundar al societății în Regiunea Sud-Est, judeţul Tulcea, Municipiul Tulcea, Strada Livezilor, Nr. FN, 
PARCELA 277, CF NR. 37233, LOT 1, prin REGIO - Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 2 – Îmbunătățirea competitivității 
întreprinderilor mici și mijlocii, Prioritatea de investiții 2.2 ITI – Sprijinirea creării si extinderea capacitaților avansate de producție si dezvoltarea 
serviciilor. 

Obiectivul general al proiectului „Achiziție de echipamente pentru DORIANI OIL SRL prin diversificarea activității“ este realizarea unei 
investiții inițiale prin diversificarea serviciilor curente ale societății, prin lărgirea domeniului de activitate cu lucrări care nu au fost prestate 
anterior, în domeniul de activitate 4312 - lucrări de pregătire a terenului, obiectiv ce duce la extinderea activității societății în zona ITI Delta 
Dunării, la locația de implementare din Municipiul Tulcea, Județul Tulcea. 

Obiectivele specifice ale proiectului sunt: 
1. Diversificarea activității societății DORIANI OIL SRL în domeniul lucrări de pregătire a terenului conform cod caen rev. 2 – 4312 prin: 
- achiziționarea a 10 utilaje performante care contribuie la îmbunătățirea calității mediului înconjurător și creșterea eficienței energetice; 
- achiziționarea unui software inovativ; 
- achiziționarea și certificarea sistemului de management al calității ISO 9001; 
- achiziționarea și certificarea procesului de lucrări de pregătire a terenului de către un organism acreditat; 
- înscrierea și participarea la 1 târg internațional în domeniul construcțiilor; 
- creșterea numărului de angajați cu 2 locuri de muncă, din care minim unul din categorii defavorizate. 
2. Creșterea numărului mediu de angajați cu 1 loc de muncă dintr-o categorie defavorizată. 
Rezultatele proiectului sunt: 
- 10 utilaje performante, 1 software inovativ pentru gestionarea flotei de utilaje 
- 1 sistem de management al calității ISO 9001, 1 certificare a procesului de lucrări de pregătire a terenului, 1 participare la un târg internațional 
- 2 locuri de munca noi create 
Data de începere a proiectului: 21.03.2018 
Data de finalizare a proiectului: 31.01.2020 
Impactul investiției la nivelul localității/regiunii:  Crearea unui loc de muncă nou pentru persoane defavorizate  si utilizarea de utilaje si 

software noi, pentru inovarea si susținerea serviciilor in domeniul lucrări de pregătire a terenului. 
Date de contact: Pentru detalii suplimentare vă stăm la dispoziție la sediul social al firmei sau la tel. 0744.558.848, e-mail 

proiectdorianioil@gmail.com (email proiect), persoana de contact Crețu Dorel Ioan. 
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