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COMUNICAT DE PRESĂ 
 

Data publicării: AUGUST 2018 

 

COMUNICAT ÎNCEPERE PROIECT „MODERNIZAREA ŞI DEZVOLTAREA DURABILĂ A 
S.C. FLORIDAN STAR CONSTRUCT S.R.L. PETRILA PRIN ACHIZIȚIONAREA DE UTILAJE 

ȘI ECHIPAMENTE NOI” 
 

Proiectul  ”Modernizarea şi dezvoltarea durabilă a S.C. FLORIDAN STAR CONSTRUCT S.R.L. 
Petrila prin achiziționarea de utilaje și echipamente noi”, cod MySMIS 109574, finanţat prin REGIO 
- Programul Operaţional Regional 2014-2020, este implementat de către S.C. FLORIDAN STAR 
CONSTRUCT S.R.L. Petrila și are o valoare totală de 557.056,31 lei  din care 439.299,99 lei reprezintă 
finanţare nerambursabilă.  

REGIO - Programul Operaţional Regional 2014-2020 este implementat la nivel naţional de 
către Ministerul Dezvoltării Regionale și Administraţiei Publice în calitate de Autoritate de 
Management, iar la nivel regional de către Agenţia pentru Dezvoltare Regională Vest, organism 
intermediar al programului ce monitorizează implementarea acestui proiect în Regiunea Vest.  

Proiectul este prevăzut a se derula în perioada 15.03.2018 – 14.03.2019. 

Obiectivul general al proiectului îl constituie creşterea competitivităţii S.C. FLORIDAN STAR 
CONSTRUCT S.R.L. prin modernizarea şi dezvoltarea activităţii în domeniul lucrărilor de construcţii, 
în vederea consolidării poziţiei pe piaţă a societăţii. 

Principalele obiective specifice care decurg din acesta sunt:  

- Achiziţionarea de echipamente/utilaje specifice noi, moderne din punct de vedere 
tehnologic, care să asigure consolidarea poziţiei pe piaţă, dezvoltarea durabilă şi valorificarea 
sectorului productiv al S.C. FLORIDAN STAR CONSTRUCT S.R.L., prin extinderea, modernizarea şi 
diversificarea gamei de lucrări realizate. Prin proiect se doreşte a se achiziţiona 4 (patru) active 
corporale (1 mini excavator; 1 mini încărcător frontal; 1 cilindru compactor; 1 placă compactoare); 

- Creşterea numărului mediu de salariaţi cu 5 persoane, ca urmare a realizării proiectului, 
faţă de nivelul înregistrat în ultimul an fiscal încheiat înainte de depunerea cererii de finanţare.
  

 

S.C. FLORIDAN STAR CONSTRUCT S.R.L. Petrila 

Date de contact: Oraș Petrila, Strada 1 MAI, Nr. 2, Ap. 1, cod poștal 335800, Judeţul Hunedoara; 
Tel.: 0720911111; Fax: 0254/550160; E-mail:  floridan.construct@gmail.com;   

Reprezentant legal - STOICA FLORIN-OVIDIU 

 
 
 

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