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Anunț de presă 

                                                                                                              Data: 30.04.2019 
 

Anunț finalizare proiect: „Achiziția de echipamente performante pentru creșterea competitivității firmei SC 

WOOD STRUCTURE SRL“ 

 

Proiectul  “Achiziția de echipamente performante pentru creșterea competitivității firmei SC WOOD 
STRUCTURE SRL”, cod MySMIS 112257, finanțat prin Programul Operațional Regional 2014-2020  a fost 
implementat de către SC WOOD STRUCTURE SRL și a avut o valoare totală de 1.493.704,11 lei, finanțare 
nerambursabilă  894.460,00 lei, din care 760.291,00 lei provine din Fondul European de Dezvoltare(FEDR).  

Programul Operațional Regional 2014-2020 a fost implementat la nivel național de către Ministerul 
Dezvoltării Regionale si Administrației Publice în calitate de Autoritate de Management, iar la nivel regional de 
către ADR Nord-Vest, organism intermediar al programului ce monitorizează implementarea acestui proiect în 
Regiunea Nord Vest. Proiectul a fost implementat în perioada 12.06.2018 - 30.04.2019. Obiectivul General al 
proiectului a fost Creșterea competitivității SC WOOD STRUCTURE SRL în domeniul Fabricării altor elemente de 
dulgherie și tâmplărie pentru construcții 

În urma implementării proiectului au fost achiziționate echipamente pentru fabricarea de șarpante 
(structura acoperișului), case de lemn și structuri speciale din lemn industrializate (prefabricate), asamblate 
prin tehnologia denumită ,,sudură în lemn multicui” si a fost eficientizat iluminatul prin montarea de corpuri de 
iluminat cu LED. 

Principalul impact la nivel local/regional îl reprezintă crearea unui număr de 5 locuri noi de muncă și 
creșterea nivelului de trai în zona localității Cluj-Napoca prin creșterea contribuțiilor la bugetul local. 
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