
  

 

 
 

ANUNȚ 
 

 

Pentru proiectul „DEZVOLTAREA SOCIETATII PRIN ACHIZITIA DE 

NOI ECHIPAMENTE” 

 

S.C. BOMBARDIER TERMOPAN S.R.L., cu sediul în Oras Râsnov, Str. GARII nr. 99, birou, judetul Brasov, cod 
poștal 505400, România, în calitate de Beneficiar, anunță finalizarea proiectului cu titlul “ DEZVOLTAREA 
SOCIETATII PRIN ACHIZITIA DE NOI ECHIPAMENTE”, cod SMIS 115664, finanțat prin Programul Operaţional 
Regional 2014-2020, Axa prioritară 2: ”Îmbunătăţirea competitivităţii întreprinderilor mici și mijlocii”, 
Prioritatea de investiţii 2.2: “Sprijinirea creării și extinderea capacităților avansate de producție și 
dezvoltarea serviciilor”. 

Contractul de finanțare a fost încheiat cu Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice în 
calitate de Autoritate de Management și cu Agenţia pentru Dezvoltare Regională Centru, în calitate de 
Organism Intermediar. 

Valoarea totală a proiectului este de 5,624,145.62 lei, din care valoarea contribuției din Fondul European de 
Dezvoltare Regională  este de 2.893.525,27 lei. 

Obiectivul general al proiectului il constituie crearea unei unitati noi prin dotarea cu echipamente a unui 

imobil existent,in scopul reconversiei acestuia si al demararii unei noi activitati respectiv fabricarea altor 

elemente de dulgherie si tamplarie, pentru constructii, acest lucru fiind posibil prin achizitia de utilaje 

performante. 

În cadrul programului s-au achiziționat următoarele echipamente performante: 

Utilaj de debitat profile din lemn la un capat - 1 buc; Utilaj automat de debitat profile din lemn la doua 
capete - 1 buc; Utilaj automat de debitat baghete din lemn - 2 buc; Sistem computerizat de masurare 
bagheta din lemn - 2 buc; Centru automat de debitare si prelucrare lemn - 2 buc Utilaj de frezat la unghi 
variabil lemn - 4 buc; Utilaj de frezat gauri diverse pentru lemn - 2 buc; Utilaj de frezat tip pantograf pentru 
lemn - 1 buc Centru de prelucrare usi din lemn - 1 buc; Utilaj automat de presat si imbinat rame din lemn - 2 
buc; Masa conveior de evacuare a ramelor din lemn -2 buc; Masa montaj feronerie toc -2 buc; Masa montaj 
feronerie cercevea - 2 buc; Banc probe functionare ferestre din lemn - 2 buc; Masa conveior intrare - 2 buc; 
Compresor aer - 1 buc; Utilaj automat de aplicat furnir pe profilele din lemn - 1 buc. 

Obiectivele specifice ale proiectului 

1. Prin prezentul proiect de investitii, societatea are in vedere crearea unei unitati noi prin dotarea cu 
echipamente a unui imobil existent, in scopul reconversiei acestuia si al demararii unei noi activitati. Acest 
lucru se va realiza prin introducerea unui fluxtehnologic nou, respectiv cel de „Fabricare a altor elemente de 
dulgherie si tamplarie, pentru constructii”, cod CAEN 1623. Deasemenea, societatea doreste sa realizeze 
investitii necesare dezvoltarii firmei, prin oferirea de produse calitative, utilizand simasuri de imbunatatire a 
calitatii mediului inconjurator si de cresterea a eficientei energetice. Aceasta investitie va contribui 
laadaptarea activitatii societatii la cerintele actuale, la alinierea produselor realizate la cerintele de calitate 
si performanta impuse deUE si de piata de desfacere. Absorbtia de forta de munca de pe plan local prin 
angajarea unor noi persoane din care cel putin opersoana din categoria defavorizata. Crearea de noi locuri 
de munca va avea in vedere, in mod prioritar, angajarea de personalcalificat. Se va asigura astfel cresterea 



  

 

potentialului resurselor umane ale intreprinderii in conjunctie cu asigurarea unor masuriactive de crestere a 
ocuparii fortei de munca pe plan local. 

2. Promovarea proiectului prin publicarea unui anunt initial, privind semnarea contractului de finantare si a 
unui anunt final, privinddiseminarea rezultatelor proiectului si intocmirea de materiale publicitare. 

3. Certificarea Sistemului de Management al calitatii ISO 9001:2015, certificarea procesului de executie a 
elementelor de dulgheriesi tamplarie, pentru constructii si participarea la targuri internationale de 
specialitate. 

 

Durata de implementare a proiectului este de 39 luni, respectiv între data 29.03.2017 şi data 31.05.2020. 

 

 

 

Informaţii suplimentare se pot obţine la: 

  
 

 

Date de contact beneficiar:  

 Nume persoană de contact: BIRGU Costin – Ion 

Funcţie: Administrator 

Telefon: 0268.231.181 ,  e-mail: office@bombardier.ro  

 

 

 

 

 

 

 
www.regio-adrcentru.ro 

 

www.inforegio.ro I facebook.com/inforegio.ro 

Investim în viitorul tău! Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operaţional Regional 2014-2020 

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României. 
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