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                                                                                                                                             Februarie 2021 

Anunț finalizare implementare proiect 

” Creșterea competitivității Welding Consulting Prod  SRL prin achiziție de echipamente 
tehnologice performante” 

WELDING CONSULTING PROD S.R.L. anunță finalizarea activităților proiectului  ” Creșterea competitivității 
Welding Consulting Prod  SRL prin achiziție de echipamente tehnologice performante” cod SMIS 114292, 
finanțat prin Programul Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 2 - ”Îmbunătăţirea competitivităţii 
întreprinderilor mici și mijlocii”, Prioritatea de investiţii 2.2 – Sprijinirea creării si extinderea capacităţilor 
avansate de producţie si dezvoltarea serviciilor.  

Contractul de finanțare a fost semnat la data de 03.07.2018 cu Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și 
Administrației în calitate de Autoritate de Management și cu Agenţia pentru Dezvoltare Regională a Regiunii 
de Dezvoltare Sud – Est, în calitate de Organism Intermediar. 

Valoarea totală a proiectului este de 2.501.565,72 lei din care: valoarea eligibilă nerambursabilă din FEDR 
1.115.007,37 lei, valoarea eligibilă nerambursabilă din Bugetul Național 196.766,00 lei, valoarea cofinanțării 
eligibile a Beneficiarului 790.382,69 lei, valoarea neeligibilă inclusiv TVA 399.409,66 lei. 

Obiectivul general al proiectului îl constituie creșterea competitivității întreprinderii solicitante prin dotarea 
cu echipamente tehnologice performante având ca rezultat dezvoltarea și modernizarea activității de 
producție, creșterea capacității de lucru si reducerea timpilor de execuție. Prin implementarea proiectului de 
investiții SC WELDING CONSULTING PROD SRL își va consolida poziția pe piața producatorilor de echipamente 
pentru industria metalurgică contribuind astfel la dezvoltarea și modernizarea acestui segment, consolidarea 
mediului de afaceri din regiune, utilizarea resurselor locale, absorbția surplusului de forță de muncă din 
regiune și realizarea unei activități productive eficiente. 

Rezultatele obținute la finalizarea implementării proiectului constau în: 
-         Achiziționarea de echipamente tehnologice moderne: poduri rulante, centre de prelucrare vertical, 
mașină debitat cu plasmă, mașină de șanfrenat, sistem iluminare hală cu LED, sistem panouri fotovoltaice 
300 W,  echipament de sudură și a unui sistem informatic tip ERP 
- Recertificarea sistemelor de management (ISO 14001:2015, OHSAS 18001:2007, ISO 9001:2015) și a 

proceselor de producție (EN 1090-2, EN 3834) 
-             Internaționalizare - participarea la Târgul Hanovra Messe 2019 
Impactul investiției la nivelul mediului local –Angajarea unei persoane din categorii defavorizate. Proiectul 
contribuie la dezvoltarea economică socială a regiunii. 
Data începere: 01.05.2017, Data finalizare: 28.02.2021 
Locația de implementare: Mun. Buzău, str. Valea Buzăului nr. 16, jud. Buzău 
Date de contact: 
Adresa: Mun. Buzău, str. Alexandru Marghiloman, Nr.118, Judet Buzău, Cod Poștal 120107 
Persoana de contact:  Niculescu Gabriela  - Administrator 
Tel/e-mail: 0724.025.644 /weld.consulting@gmail.com 
 

Investim în viitorul tău! Proiect cofinanțat din Fondul European 
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