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Finalizarea proiectului „Creșterea competitivității societății  
ON THE FLY SERVICES SRL și consolidarea poziției pe piața IMM” 

 
ON THE FLY SERVICES S.R.L. Tulcea, în calitate de Beneficiar, anunță finalizarea implementării 
proiectului „Creșterea competitivității societății ON THE FLY SERVICES SRL și consolidarea 
poziției pe piața IMM”, cod SMIS 116600, finanțat prin Programul Operaţional Regional 2014-
2020, Axa prioritară 2: ”Îmbunătăţirea competitivităţii întreprinderilor mici și mijlocii”, Prioritatea 
de investiţii 2.1 ITI - “Promovarea spiritului antreprenorial, în special prin facilitarea exploatării 
economice a ideilor noi și prin încurajarea creării de noi întreprinderi, inclusiv prin incubatoare de 
afaceri”. 

Valoarea totală a proiectului este de 1.175.569,63 lei, din care valoarea sumei nerambursabile din 
partea Fondului European de Dezvoltare Regională este de 714.462,41 lei. 

Obiectivul general al proiectului îl constituie diversificarea obiectului de activitate, prin 
dezvoltarea unui serviciu nou ce vizează oferirea de lucrări specifice de instalații electrice. 
Obiectivele specifice ale proiectului vizează: 
1. Diversificarea obiectului de activitate prin furnizarea de lucrări specifice în domeniul instalațiilor 
electrice (CAEN 4321). 
2. Extinderea portofoliului de clienți datorită caracteristicilor echipamentelor care se doresc a fi 
achiziționate. 
3. Creșterea numărului mediu de angajați, de la 1 (valoarea de referință conform bilanț 2017), la 
numărul mediu țintă de 2. 

Prin implementarea acestui proiect firma noastră și-a dezvoltat semnificativ capabilitățile tehnice 
urmare a achiziționării următoarelor echipamente: echipament PRB (nacela) –  2 bucăți, mini 
excavator de 1,6 cu picon, buldoexcavator cu cupă multifuncțională si picon pe braț, în vederea 
extinderii portofoliului de servicii în domeniul lucrărilor de instalații electrice. 

Informaţii suplimentare se pot obţine la: Nicolae Octavian CUBANȚAV, Responsabil de proiect,    
tel. 0728297526, e-mail: octav@grafician.com 
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