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Începerea proiectului 
„Dezvoltarea Societății TERMOPRO EDIL SRL “ 

 
TERMOPRO EDIL S.R.L. cu sediul în Municipiul Oradea, strada Alexandru Roman nr. 2/C, CUI 26155181, J5/1338/2009, a 

început implementarea proiectului cu titlul: „DEZVOLTAREA SOCIETĂȚII TERMOPRO EDIL SRL”, cod SMIS 125235, co-finanţat prin 
Programul Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 2: "Îmbunătățirea competitivității întreprinderilor mici și mijlocii", 
Prioritatea de investiție 2.2.: "Sprijinirea creării și extinderea capacităților avansate de producție și dezvoltarea serviciilor”, Apelul 
de proiecte POR/2018/2/2.2.A/ITI, în baza contractului de finanţare nr. 6362 / 03.12.2020 încheiat cu Ministerul Lucrărilor Publice, 
Dezvoltării şi Administraţiei în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operațional Regional 2014-2020 şi Agenția 
pentru Dezvoltare Regională a Regiunii de Dezvoltare Sud-Est în calitate de Organism Intermediar. 

Valoarea totală a proiectului este de 7.079.682,59 lei, din care asistenţa financiară nerambursabilă este de 3.668.444,37 
lei, din care 3.118.177,72 lei din FEDR și 550.266,65 lei din Bugetul Național. 

Proiectul se implementează la punctul de lucru al societății în Regiunea Sud Est, Judeţul Tulcea, Oraș Isaccea, str. 
Victoriei, nr. 242 A, LOT 3, prin REGIO - Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 2: „Îmbunătățirea 
competitivității întreprinderilor mici și mijlocii”, Prioritatea de investiții 2.2.: „Sprijinirea creării și extinderea capacităților 
avansate de producție și dezvoltarea serviciilor”, Apelul de proiecte POR/2018/2/2.2.A/ITI. 

Obiectivul general al proiectului „DEZVOLTAREA SOCIETĂȚII TERMOPRO EDIL SRL” este realizarea unei investiții inițiale 
în vederea dezvoltării economice a întreprinderii și îmbunătățirii competitivității economice a acesteia pe piață. Obiectivul va fi 
atins prin extinderea lucrărilor de construcție a proiectelor utilitare pentru fluide, ca urmare a realizării activităților propuse 
prin proiect. 

Obiectivele specifice ale proiectului sunt: 
1.  dezvoltarea activității firmei prin achiziționarea unui număr de 35 utilaje performante, 1 software inovativ, 

participarea la 1 târg internațional de profil, implementarea a două sisteme de management ISO 9001, 14001 și 
18001, obținerea unei certificări de proces în domeniul lucrări de construcție a proiectelor utilitare pentru fluide, 
toate acestea vor facilita obținerea inovării la nivel de proces și serviciu în cadrul societății 

2.  creșterea numărului mediu de angajați cu 1 loc de muncă dintr-o categorie defavorizată 
 
Data de începere a proiectului: 01.06.2018 
Data de finalizare a proiectului: 31.08.2021 
 

Date de contact: Pentru detalii suplimentare vă stăm la dispoziţie la sediul social al firmei sau la tel. 0743 215 539, e-mail 
proiect.termoproedil@gmail.com, persoana de contact GHIGHILICEA Andi Sorin. 
 

 
 

 
 
 

 


