
  

 

 
 

COMUNICAT DE PRESĂ 
Data publicării: 23.02.2023 

 

Comunicat de presă privind finalizarea derulării proiectului, POR 
2.1.A Microîntreprinderi 

Titlul proiectului: „Dotarea SC Detroit City Gaz Distribution SRL cu echipamente de prelucrare a lemnului” 
Codul MySMIS: 132601 
Numele beneficiarului: Detroit City Gaz Distribution SRL 
Numele programului: Programul Operațional Regional 2014-2020 
Numele Autorității de Management:  “Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației” 
Numele Organismului Intermediar: “Agenția pentru Dezvoltare Regională Centru” 
Valoarea totală a proiectului: 1.375.687,75 lei  
Valoarea finanțării nerambursabile: 924.824,10 lei (786.100,48 lei finanțare nerambursabilă din FEDR și  
138.723,62 lei finanțare nerambursabilă din bugetul național) 
Obiectivul general al proiectului a vizat consolidarea poziției pe piață a SC Detroit City Gaz Distribution SRL 
prin introducerea unei activități noi (prelucrarea lemnului), care nu a fost realizată (practicată) până în 
prezent de firmă iar obiectivele specifice ale proiectului au fost următoarele: lansarea, în cadrul firmei, a 
unei activități noi de prelucrare a lemnului si fabricarea produselor din lemn destinate utilizării în industria 
construcțiilor; dotarea firmei cu 4 echipamente specifice activității de prelucrare a lemnului și fabricarea 
produselor din lemn destinate utilizării în industria construcțiilor precum și cu un sistem fotovoltaic pentru 
producere de energie electrică din sursă regenerabilă; dezvoltarea resursei umane a firmei prin creșterea 
(angajarea) numărului mediu de salariați cu 3 persoane (după finalizarea investiției). 
Data începerii proiectului: 01.08.2019  
Data finalizării proiectului: 28.02.2023 
La finalul implementării proiectului au fost atinse următoarele rezultate:  
În urma implementării proiectului în activitatea firmei a fost lansată o nouă activitate desfășurată în cadrul 
codului CAEN 1623: Fabricarea altor elemente de dulgherie şi tâmplărie, pentru construcţii. Prin 
implementarea proiectului firma a fost dotată  cu echipamente moderne pentru fabricarea de elemente de 
dulgherie și tâmplărie pentru construcții cu pierderi tehnologice minimizate și cu o productivitate ridicată. 
Folosind echipamente mai performante calitatea produselor este mai ridicată, gradul de satisfacere a 
așteptărilor beneficiarilor este mai mare, astfel sunt create condiții pentru contractarea de noi cantități de 
produse în cadrul clienților firmei. Întărirea resursei umane a firmei s-a realizat prin creşterea numărului 
mediu de salariaţi cu 3 persoane. 
Impactul investiției la nivelul localității:  
Cu ajutorul investiției a fost lansată o nouă activitate economică, care conduce la creșterea productivității, 
la utilizarea eficientă a resurselor și la crearea de locuri de muncă sustenabile. 
Mai multe detalii despre implementarea acestui proiect puteți obține de la punctul de lucru al firmei Detroit 
City Gaz Distribution SRL din Municipiul Gheorgheni, str. Carierei, nr. 4, județul Harghita, cod postal 535500, 
România tel.: 0748 - 114373, persoană de contact: Adrian-Nicolae Goia. 
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Investim în viitorul tău! Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operaţional Regional 2014-2020 

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României. 

Date de contact beneficiar: 
Mun. Gheorgheni,  str.Carierei, nr. 4, județul Harghita, cod postal 535500, România 

Persoană de contact:   Adrian-Nicolae Goia 
Tel.: 0748 - 114373, e-mail:    dc.gazdistribution@gmail.com 

http://www.inforegio.ro/

