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Finalizarea proiectului  
„Achiziția de echipamente tehnologice performante în vederea dezvoltării  

societății Force Trend SRL” 
 

FORCE TREND S.R.L., cu sediul în municipiul Salonta, Piața Libertății nr. 22, ap. 2, județul Bihor, cod poștal 415500, România, 
CUI 15340221, J05/404/2003, a implementat proiectul cu titlul: „Achiziția de echipamente tehnologice performante în vederea 
dezvoltării societății Force Trend SRL”, cod SMIS 122696, în baza contractului de finanţare nr. 4229/24.04.2019 încheiat cu Ministerul 
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operațional Regional 
2014-2020 şi cu Agenția pentru Dezvoltare Regională a Regiunii de Dezvoltare Sud-Est, în calitate de Organism Intermediar. 

Valoarea totală a proiectului a fost de 7.231.589,41 lei, din care asistenţa financiară nerambursabilă de 3.673.064,81 lei din 
Fondul European de Dezvoltare Regională și 648.187,91 lei din Bugetul Național. 

Proiectul s-a implementat la punctul de lucru al societății, din Regiunea de Dezvoltare Sud-Est, municipiul Tulcea, str. Livezilor nr. 
FN, parcela 277, CF 37233 (cf vechi 19815) - LOT3, județul Tulcea și a fost finanțat 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 capacitaților avansate de producție și dezvoltarea serviciilor, 2.2 ITI. 

Obiectivul general al proiectului a constat în îmbunătățirea competitivității economice prin creșterea productivității volumului 
de muncă în cadrul societății FORCE TREND S.R.L. Pentru a fi fezabil acest obiectiv, a fost necesară diversificarea activității firmei, prin 
prestarea unor categorii noi de lucrări, respectiv lucrări de construcții hidrotehnice, ce au rezultat în urma desfășurării și finalizării 
activităților propuse prin proiect. 

Obiectivele specifice ale proiectului au fost: 
 diversificarea activității firmei prin realizarea unor noi tipuri de lucrări de construcții (construcții hidrotehnice) (cod CAEN 

rev. 2-4291); 
 dezvoltarea activității firmei prin achiziționarea unui număr de 5 utilaje performante, 1 software inovativ, participarea la 1 târg 

internațional de profil, implementarea a două sisteme de management ISO 9001 și 14001, obținerea unei certificări de proces în 
domeniul construcțiilor, toate acestea au facilitat obținerea inovării la nivel de proces și serviciu în cadrul societății; 

 creșterea numărului mediu de angajați cu 1 loc de muncă dintr-o categorie defavorizată. 
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 (diversificarea activității firmei) realizată prin: 5 utilaje performante recepționate și 
puse în funcțiune, 1 software recepționat și funcțional, participarea la 1 târg internațional, 2 sisteme de management ISO 9001 și ISO 
14001 implementate și certificate și 1 certificare de proces obținută. 

Data de începere a proiectului este 01.03.2018  
Data de finalizare a proiectului este 30.04.2021. 
Date de contact: Pentru detalii suplimentare vă stăm la dispoziţie la sediul social al firmei sau la tel. 0754.480.280, e-

mail proiectforcetrend@gmail.com, persoana de contact IONESCU Nicolae. 
 


