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ANUNT DE FINALIZARE A PROIECTULUI 

SC RADOR LC SRL, cu sediul in localitatea Timisoara, Calea Șagului nr. 177, etaj 1, județ Timiș, România, a derulat. 

incepand cu data de 12.04.2018 si avand ca termen de finalizare data de 02.04.2019, proiectul „DOTAREA SI 

ECHIPAREA CU UTILAJE PENTRU PRODUCTIE RADOR LC SRL”, cod SMIS 110098, cofinantat prin Fondul 

European de Dezvoltare Regionala, in baza contractului de finantare nr. 1787/12.04.2018. 

Proiectul este finantat prin Regio- Programul Regional 2014- 2020, Axa prioritara 2 „Imbunatatirea competitivitatii 

intreprinderilor mici si mijlocii”, Prioritatea de investitii 2.1- „Promovarea spiritului antreprenorial, in special prin 

facilitarea exploatarii economice a ideilor noi si prin incurajarea crearii de noi intreprinderi, inclusiv prin incubatoare de 

afaceri”. 

Autoritatea de Management: Ministerul Dezvoltarii Regionale și Administratiei Publice 

Organism intermediar: Agentia pentru Dezvoltare Regionala Vest 

Valoarea totala a proiectului este de 1.059.657,93 lei, din care asistenta financiara nerambursabila este de 804.815,10 lei 

din care valoarea eligibila nerambursabila din FEDR este 684.092,84 lei iar valoare eligibila nerambursabila din bugetul 

national este 120.722,26 lei. 

Obiectivul general al proiectului este cresterea si imbunatatirea competitivitatii microintreprinderii RADOR LC SRL, 

bazate pe achizitia de noi echipamente si pe cresterea capitalului uman. 

Rezultatele proiectului sunt:cresterea calitatii produselor realizate- datorita dotarii si echiparii, cresterea volumului – 

datorita suplimentarii locurilor de munca. Prin intermediul acestui proiect, societatea a achizitionat: Mașină de găurit cu 
comandă numerică, Miniîncărcător cupă și furcă, Mașină cant drept, Fierăstrău circular cu pânză înclinabilă, Compresor cu șurub 
și uscător , Mașină cant rotund, Multiplu de găurit, Unitate PC ,2 Trusă montaj, 2 Exhaustor - Aspirator rumeguș și praf - 1 sac, 
Laptop, 2 Mașină de găurit - inșurubat cu percuție, Set scule găurit Ciocan rotopercutor combinate, Set capsatoare pneumatice, 

Exhaustor - 2 saci , echipamente cu ajutorul carora calitatea produselor oferite va creste considerabil, devenind astfel o 

firma competitiva in domeniul tamplariei, in Regiunea de Vest. 

Impactul proiectului la nivelul Municipiului Timisoara, Judetul Timis, Regiunea Vest este: crearea si mentinerea de noi 

locuri de munca care sa dezvolte si sa extinda capacitatea de productie a societatii, reusindu-se crearea a 3 noi locuri de 

munca. 

Obiectivul general al proiectului il reprezinta dotarea societatii cu echipamente tehnologice specializate, moderne si 

cresterea numarului de personal cu scopul final de a imbunatatii capacitatea de productie si implicit cresterea cifrei de 

afaceti impreuna cu profitul societatii. 

Detalii suplimentare puteti obtine de la: 

Nume persoana de contact : Mosoarca Catalin-Alexandru 

Functie: Administrator 

Tel. +40744541163, e-mail: radorlcsrl@gmail.com 

„Continutul acestui material nu reprezinta in mod obligatoriu pozitia oficiala a Uniunii Europene sau a Guvernului Romaniei.” 

RADOR LC SRL 
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