
  
 

 

Finalizare proiect ”Construire hala producție și corp 
administrativ în regim de înaltime P+2E” 

 
→ titlul proiectului: Construire hală producție și corp administrativ în regim de înaltime P+2E  
→ numele beneficiarului: LTD METAL-FRAMED SRL 
→ beneficiar al programului REGIO - Programul Operațional Regional 2014-2020 
→ din cadrul Autorității de Management (MLPDA): Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și 

Administrației 
→ al Organismului Intermediar (ADR Vest): Agenția pentru Dezvoltare Regională Vest 
→ valoarea totală a proiectului:1.577.233,99 RON din care contribuția FEDR: 807.782,88 RON, 

contribuția din bugetul național: 142.549,92 RON  
→ finanțarea nerambursabilă: 950.332,80 RON 
→ data începerii proiectului 05.05.2020 și data finalizării: 31.03.2022 
→ data începerii implementării proiectului: 01.07.2019, data finalizării implementării: 31.03.2022 
→ Scopul proiectului: Prin prezentul proiect, societatea dorește să își dezvolte activitatea de producțție, 

respectiv prin construcția unei hale și a unei clădiri administrative, prin achiziționarea a 2 
echipamente de sudură performante, care să contribuie la realizarea de produse calitative. Prezentul 
proiect va contribui semnificat ca societatea să se dezvolte în continuare și să înregistreze creșteri 
semnificative ca urmare a introducerii în producție și comercializării de produse îmbunătățite, dar și 
reducerea costurilor cu materiile prime, datorită tehnologiilor noi încorporate, precum și reducerea 
cheltuielilor cu chiria 

 
 
 

 
 

Date de contact beneficiar: 
(Str. Abrud, nr. 101/a, Bl. 164, Sc. A, Ap. 4, loc. Arad, județ Arad, Tel: 0722266018, email: 

dragomir.sorin@ltdmetal.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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→ Obiectivul general al proiectului:  
Creșterea competivitiății firmei LTD METAL-FRAMED SRL, ca urmare a introducerii de noi tehnologii 
moderne în procesele de lucru a societății, prin construcția halei de producție și al spațiului administrativ, 
precum și achiziționarea de echipamente și utilaje tehnologice specializate. Obiectivele proiectului sunt 
în strânsă legătură cu obiectivul specific aferent ”Programul operațional Regional (POR) 2014-2020, axa 
prioritară 2: ”Îmbunătățirea competitivității întreprinderilor mici și mijlocii”, prioritatea de investiții 2.1 
”Promovarea spiritului antreprenorial, în special prin facilitarea exploatării economice a ideilor noi și prin 
încurajarea creării de noi întreprinderi, inclusiv prin incubatoare de afaceri” și anume consolidarea 
poziției pe piață a întreprinderilor mici și mijlocii în domeniile competitive identificate în Stategia 
Națională de Competitivitate și Planurile Regionale de Dezvoltare.  
→ obiectivele proiectului: 
1. Construire hală de producție confecții metalice și corp administrativ în regim P+2E, precum și 

achiziția de echipamente (aparate de sudură) 
2. Dezvoltarea resurselor umane ale microîntreprinderii prin angajarea a 5 persoane și păstrarea 

locurilor de muncă existente și a celor nou create pe toată perioada de durabilitate a proiectului 
3. Realizarea de măsuri specifice pentru egalitatea de șanse și tratament prin angajarea de cel puțin o 

persoană aparținând unei categorii defavorizate și adaptarea infrastructurii pentru operarea de 
către persoane cu dizabilități, îmbunătățirea calității mediului înconjurător prin asigurarea creșterii 
gradului de recuperare și reciclare a deșeurilor, realizată printr-o colaborare cu un furnizor de 
colectare selectivă a deșeurilor în perioada de implementare al proiectului, și în perioada de 
durabilitate al proiectului, dotarea halei cu corpuri de iluminat mai eficiente energetic și instalarea 
de panouri fotovoltaice pe clădirea vizată.  

 
 
 
 

 
 

Date de contact beneficiar: 
(Str. Abrud, nr. 101/a, Bl. 164, Sc. A, Ap. 4, loc. Arad, județ Arad, Tel: 0722266018, email: 
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Proiectul a presupus atingerea următoarelor rezultate:  

1. Execuția unei clădiri pentru desfășurarea unui flux tehnologic amplu și oferirea de servicii noi și 
semnificativ îmbunătățite 
2.  locuri de muncă nou create în perioada de implementare al proiectului 

       3. Asigurarea egalității de șanse prin angajarea cel puțin unei persoane din categorii defvorizate în 
perioada de implementare al proiectului, semnarea unui contract de colaborare cu furnizor de colectare 
selectivă a deșeurilor în perioada de implementare al proiectului cu valabilitate cel puțin până la finalizarea 
perioadei de durabilitate al proiectului, utilizarea surselor regenerabile de energie și achiziționarea 
corpurilor de iluminat cu LED 
 
 

Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să 
vizitați www.fonduri-ue.ro 
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