
 
 

Anunț de presă 
 

29-31 OCTOMBRIE 2020 
 

Finalizarea proiectului 
„Investiții în echipamente performante la FLODOR TRANSCOM SRL “ 

 
FLODOR TRANSCOM S.R.L. cu sediul în Municipiul Oradea, Str Ciheiului nr. 67, jude țul Bihor, CUI RO 5226824, J5/572/1994, 

anunță finalizarea implementării proiectului cu titlul: „Investiții în echipamente performante la FLODOR TRANSCOM SRL“,  cod SMIS 
122900, co-finanțat prin Fondul European de Dezvoltare Regională, în baza contractului de finanțare nr. 4538/10.07.2019 încheiat 
cu Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltări și Administrației în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operațional 
Regional 2014-2020 și Agenția de Dezvoltare Regională a Regiunii de Dezvoltare Sud-Est în calitate de Organism Intermediar. 

Valoarea totală a proiectului este de 1.938.153,93 lei, din care asistența financiară  nerambursabilă este de 1.037.372,34 lei, 
din care 881.766,49 lei din FEDR și 155.605,85 lei din Bugetul Național. 

Proiectul s-a implementat la sediul secundar al societății în Regiunea Sud-Est, județul Tulcea, Comuna Mihail Kogălniceanu, Nr 
cadastral 875 ,CF 30609 Cod 82714, 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 propus spre finanțare este îmbunătățirea competitivității economice prin creșterea 
productivității firmei FLODOR TRANSCOM SRL. Obiectivul va fi atins prin extinderea activității firmei în domeniul vizat de cod caen 
4120 (Lucrări de construcție a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale), ca urmare a desfășurării activităților propuse prin proiect, la 
locația de implementare din zona DELTA DUN ĂRII, mai precis, comuna Mihail Kolgălniceanu.. 

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

rezidențiale și nerezidențiale), prin achiziționarea a 21 utilaje performante, a 2 software-uri inovative, a două recertificări 
ISO 9001 si ISO 14001, a unei certificări de proces și participarea la 1 târg internațional, elemente care asigură inovare la 
nivel de proces și serviciu în cadrul societății. 

2. creșterea numărului mediu de angajați cu 1 loc de muncă dintr-o categorie defavorizat ă. 
Impactul investiției la nivelul localității/regiunii: Dezvoltarea continue a societății în domeniul construcțiilor în vederea 

acoperiri cererii tot mai mari de lucrări de construcții de clădiri rezidențiale și nerezidențiale la nivelul regiunii de sud-est (în special, 
zona delta dunării).  

Rezultate realizate:  1 investiție inițială (extinderea activității firmei) realizată prin: 21 tipuri de utilaje recepționate și puse în 
funcțiune, 2 software-uri inovative recepționate și funcționale, participarea la 1 târg internațional, 2 sisteme de management ISO 
9001 și  ISO 14001 recertificate și 1 certificare de proces obținută, angajarea unei persoane din categoria persoanlelor defavorizate. 

Data de începere a proiectului: 18.02.2018 
Data de finalizare a proiectului: 31.10.2020 
Date de contact: Pentru detalii suplimentare  vă stăm la dispoziție la sediul social al firmei sau la tel. 0740/116439, e-mail 

proiectflodor@gmail.com (email proiect), persoană de contact Manucu Flaviu. 

 

 


