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

 

Comunicat de presă  

August 2022 

CHC ORIENT CONSTRUCT S.R.L. anunță începerea implementării proiectului „Creșterea 
competitivității societății CHC ORIENT CONSTRUCT S.R.L.” 

 
Proiectul este finanțat de Uniunea Europeană prin Regio - Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa 
prioritară 2 „Îmbunătățirea competitivității întreprinderilor mici si 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”, Operațiunea Consolidarea poziției 
pe piața a IMM-urilor în domeniile competitive identificate în SNC si PDR-uri, Apelul de proiecte POR/604/2/1 
Microîntreprinderi. Regio - Programul Operațional Regional este implementat la nivel național de către 
Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, în calitate de Autoritate de Management, iar la nivel 
regional de către Agenția pentru Dezvoltare Regională a Regiunii Vest, Organism Intermediar al programului care 
monitorizează implementarea acestui proiect. 

Titlul proiectului: Creșterea competitivității societății CHC ORIENT CONSTRUCT S.R.L. 

Numele beneficiarului: CHC ORIENT CONSTRUCT S.R.L. 

Codul MySMIS al proiectului: 134251 

Obiectivul general al proiectului este de a contribui la dezvoltarea unei activități competitive în domeniul 
fabricării de produse prefabricate din beton pentru construcții, răspunzând cerințelor pieței și valorificând 
oportunitățile evoluției tehnologiei. 

Obiectivele specifice ale proiectului sunt: 

1. Creșterea efectivă a capacității tehnice de producție, prin achiziții în echipamente tehnologice și utilajelor 
de ultima generație. 

2. Construirea unei poziții solide și competitive pe piață în domeniul pavajelor din beton pentru construcții, 
pentru ca să facă față cererii unor cantități mari de produse/livrare în timp scurt, furnizând clienților 
produse de calitate, moderne, la un raport calitate - preț optim din punct de vedere al utilității produsului 
pentru clienți și a rentabilității firmei. 

3. Eficiența funcționării în condițiile asumării responsabilității sociale privind dezvoltarea durabilă și capitalul 
uman 

Valoarea totală a contractului de finanțare: 1.218.985,82 lei. 

Valoarea finanțării nerambursabile a contractului de finanțare: 949.536,07 lei 

Data semnării contractului de finanțare: 18.02.2022 

Data finalizării proiectului: 28.02.2023 

 

CHC ORIENT CONSTRUCT S.R.L. 
Detalii suplimentare puteți obține de la: 

Domnul Cristoi Mihail, manager de proiect 
Tel.: 0741.253.773, e-mail: chc.orientconstruct@gmail.com  
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