
 

 „Dezvoltarea activității de inginerie si consultanta tehnica in cadrul  
Transylvania Engineering Services SRL” 

 
S.C. Transylvania Engineering Services S.R.L. cu sediul în Cluj-Napoca, Str. Muncitorilor, nr. 1, scara 2, ap. 19, 

județul Cluj, CUI 33890568, J12/3465/11.12.2014, a derulat începând cu 28.03.2018 proiectul cu titlul: „Dezvoltarea 
activității de inginerie si consultanta tehnica in cadrul Transylvania Engineering Services SRL”, cod SMIS 105005, co-
finanţat prin Fondul European de Dezvoltare Regională, în baza contractului de finanţare nr. 1651 / 28.03.2018 încheiat cu 
Ministerul Dezvoltării Regionale si Administrației Publice în calitate de Autoritate de Management pentru Programul 
Operațional Regional 2014-2020 şi Agenţia de Dezvoltare Regională Nord-Vest, în calitate de Organism Intermediar. 

Valoarea totală a proiectului este de 1,289,752.77 lei, din care asistenţa financiară  nerambursabilă este de 
861,423.97 lei, din care 732,210.38 lei din FEDR și 129,213.59 lei din Bugetul Național.  

Proiectul s-a implementat la punctul de lucru al societății în Regiunea NORD-VEST, judeţul Cluj, Municipiul Cluj-
Napoca, Strada Eroilor, Nr. 14, încăpere cod P105 in Anexa nr.6, Etaj 1,  prin REGIO - Programul Operațional Regional 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. 

Obiectivul general al proiectului „Dezvoltarea activității de inginerie si consultanta tehnica in cadrul Transylvania 
Engineering Services SRL” este consolidarea poziției pe piață a TRANSYLVANIA ENGINEERING SERVICES SRL prin adoptarea 
de masuri care sa conducă la dezvoltarea activității in prestarea serviciilor de inginerie si consultanta tehnica legate de 
acestea.  
 Obiectivele specifice ale proiectului sunt: 

- Creșterea numărului mediu de angajați cu 5 pana la sfârșitul anului fiscal ulterior celui in care s-a finalizat  
implementarea proiectului (1 loc de munca din cele va fi ocupat de către o persoana dintr-o categorie defavorizata) 

- Creșterea capacitații de prestări servicii prin achiziționarea unui număr de 23 active corporale si 12 active 
necorporale care asigura inovare la nivel de proces si serviciu 

Rezultate proiectului sunt: 
- 23 active corporale noi si inovative 
- 12 active necorporale noi si inovative 

Scopul proiectului: 
- Introducerea in fluxul tehnologic a celor 23 active corporale si 12 active necorporale noi si moderne permite 

creșterea calitativa si cantitativa si implicit a gradului de complexitate pentru serviciile oferite clienților 
- Prin cele 5 locuri de munca nou create, societatea va dispune de personal calificat pentru utilizarea echipamentelor 

si licențelor in serviciile prestate 
Data de începere a proiectului: 28.03.2018 
Data de finalizare a proiectului: 28.02.2019 
Perioada de implementare in luni: 12 luni 
 

Date de contact: Pentru detalii suplimentare vă stăm la dispoziție prin persoana de contact:  
Radu V. Bojan la tel. 0771 122 830, e-mail contact@transylvania-engineering.ro. 
 
Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeana, va invitam sa vizitați 
www.fonduri-ue.ro 
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