
 

 

 

 

 

 

 

 

FONDUL SOCIAL EUROPEAN 

Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020  

Axa prioritară 3. Locuri de munca pentru toti   

Obiectiv specific 3.7 Creșterea ocupării prin susținerea întreprinderilor cu profil non-agricol din zona urbană 

Titlul proiectului: Antreprenor_Diaspora: Hai acasa!   

Contract POCU: POCU89/3/7/107550 

 

 

 

    

PREZENTARE AFACERE FINANTATA PRIN PROIECTUL “ANTREPRENOR_DIASPORA:HAI ACASA! 

ID107550-POCU 3.7 

I . REZUMAT:  
 

SOCIETATE NOU INFIINTATA SC Serdofain Countryside Tradiconstruct SRL 

SEDIUL SOCIAL/PUNCT DE LUCRU Medias, str. Principe Stefan Bathory 51 
Saros pe Tarnave, str. Principala 151 

DATE CONTACT:TEL/EMAIL 0043-664-6121856 
serdofain@gmail.com 
https://serdofain.ro/  

NUME/PRENUME  ANTREPRENOR Flavius Ioan Dordea 

SUMA SOLICITATA LA FINANTARE 178.120,0 RON 

OBIECT DE ACTIVITATE 4333: Lucrari de pardosire si placare pereti 

SCURTA DESCRIERE A AFACERII (produsele 
sau serviciile oferite) 

Recuperare materiale de constructii, 
reconditionare, reutilizare prin integrare 
in lucrari de restaurare si amenajare 
interioara cladiri locuinte;  
 
Reparatii curente, capitale, amenajari 
interioare cladiri locuinte traditionale. 

REZULTATE OBTINUTE IN 12 LUNI DE 
FUNCTIONARE: CIFRA DE AFACERI 

91.134,58 RON 

LOCURI DE MUNCA NOU CREATE 
(detaliate pe functii/meserii): 

3 locuri de munca  
 

- 1 angajat administrator cod 
242111 

- 2 angajati decoratori interioare cod 
343202 
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II. PREZENTARE AFACERE 

Va rugam sa ne prezentati pe scurt care este profilul firmei infiintate in cadrul proiectului Antreprenor Diaspora: Hai acasa! 
Cum s-a conturat ideea de a infiinta aceasta firma si care au fost motivatiile personale care v-au facut sa accesati 
programul Diaspora Start-Up? 

Activitatea de baza a firmei este reparatia curenta a locuintelor traditionale din zona podisului 
Tarnava Mare, zona jud. Sibiu si Mures, amenajarea interioara a acestora prin imbunatatirea 
gradului de confort si cresterea eficientei energetice. Filozofia de baza a lucrarilor de reparatie si 
amenajare se bazeaza pe utilizarea in procesul de constructie a unui volum minim de materiale 
de constructie reciclate (cherestea, piatra, tigla). O parte din materialele colectate sunt folosite in 
atelierul din punctul de lucru pentru realizarea unor obiecte de mobilier integrate arhitectural in 
constructiile reparate sau restaurate. 

Ideea continuarii si promovarii conceptului de reutilizarea a materialelor de constructii s-a bazat 
pe experienta castigata intrun prim proiect implementat in perioada 2016-2018 si realizat pe 
baza specificatiilor tehnice proprii. Avand in vedere experienta pozitiva acumulata, imaginea 
clara si foarte detaliata a cheltuielilor ce au aparut in toate fazele proiectului, am considerat 
oportuna continuarea acestui concept si implementarea lui in cel mai scurt timp in alte proiecte 
noi. 

Cum ati aflat de programul Diaspora Start-Up, in special de proiectul Antreprenor Diaspora: Hai acasa!? 

Primele informatii despre program le-a citit pe portaul web startupcafe.ro. Apoi informatii 
suplimentare au fost obtinute de pe pagina web a Ministerului Fondurilor Europene. 

Ce v-a motivat sa participati la concursul de planuri de afaceri organizat in cadrul proiectului? 

In primul rand potentialul zonei in care am implementat planul de afaceri. Foarte multe 
constructii traditionale care necesita lucrari urgente de reparatii curente si capitale, cat si 
potentialul uman dispus sa accepte implicarea in acest proiect. 

Care considerati ca au fost punctele forte si cele slabe ale programului? 

Punctul forte: sprijinul constant al administratorului schemei de minims SC Power Net SRL 
Bucuresti. Punctul slab: intarzierea de 4 luni a primei transe de subventie. 
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Cum v-a fost afectata activitatea in aceasta perioada, luand in considerare situatia mondiala actula cauzata de infestarea 
cu virusul SARS-COV2? 

Impactul pana in momentul de fata este moderat. Avem in portofoliu in curs de executie trei 
lucrari de reparatii si amenajari interioare. Din pacate o lucrare cu un buget de aproximativ 
50.000 RON a fost anulata de unul din clienti, din cauza disponibilizarii locului de munca a 
acestuia, loc de munca afectat de criza COVID-19. 

Considerati ca masurile luate de catre autoritati v-au oferit un sprijin pentru depasirea acestei perioade fara a inregistra 
mari pierderi? 

Sprijinul oferit a fost apreciat, dar un impactul a fost relativ mic. Restrictiile de mobilitate impuse 
de Guvern au condus amanarea unui contract aflat in faza de executie si intrarea firmei in 
perioada de penalizari, dar si la pierderea unui alt contract in valoare de 42.000 lei (NR. lucrare 
preluata de o persoana privata ce utiliza forta de munca „la negru” neglijand masurile de 
restrictie impuse). Masura platii partiale a salarilor in perioada de restrictie, restrictie respectata 
de catre firma noastra, a condus si la o demotivare a celor trei angajati si orientarea acestora 
catre angajatori externi, intentii nematerializate din cauza restrictiilor de calatorie din Romania 
catre alte tari din UE. 

Ati fi interesat sa accesati si alte tipuri de programe pentru a obtine o noua finantare? 

Cu siguranta. Colectarea, reciclarea si prelucrarea materialelor de constructii, in special a 
materialului lemnos are un mare potential. Din pacate piata locala (NR. Medias si comune 
limitrofe), nu este orientata catre astfel de lucrari, din cauza costurilor de manopera relativ 
ridicate, dar si din cauza lipsei de promovare in interiorul comunitatii a unor astfel de concepte.  

In incheiere va rugam sa ne descrieti pe scurt care sunt planurile dumneavoastra de viitor in ceea ce priveste dezvoltarea 
afacerii infiintate in cadrul proiectului Antreprenor Diaspora: Hai acasa!? 

Continuarea activitatii firmei prin constructia unui atelier de lucru in loc. Medias, atelier dotat cu: 
a. spatii adecvate de depozitare a echipamentelor achizitionate prin programul start-up 
„Diaspora, Hai Acasa!”; b. spatiu adecvat de depozitare si prelucrare primara a materialor de 
constructii recuperate;  c. spatiu corespunzator pentru activitatea administrativa a firmei;  

Achizitia unui nou mijloc de transport, in plus fata de cel achizitionat pentru transportul 
angajatilor din fonduri proprii, care sa ne permita transportul materialelor de constructii.  
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III. FOTO REPREZENTATIVE DIN ACTIVITATE 
 

 
Realizare pardoseala din caramida reciclata 

 
Realizare pardoseala din caramida reciclata 
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Realizare mobilier din cherestea reciclata 

 
Realizare mobilier din cherestea reciclata 
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Realizare mobilier din cherestea reciclata 

 
Realizare mobilier din cherestea reciclata 
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Reparatie capitala si amenajare cladire Medias, str. Honterus nr.40 inainte de interventie 

 
Reparatie capitala si amenajare cladire Medias, str. Honterus nr.40 dupa interventie 
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Reparatie capitala casa traditionala saseasca loc. Mosna, inclusiv recuperare podea de cherestea 

 
Reparatie capitala casa traditionala saseasca loc. Mosna, inclusiv recuperare podea de cherestea 
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Achizitie autoturism nou Dacia Dokker August 2020 si promovare concept restaurare si reutilizare 

 
Achizitie autoturism nou Dacia Dokker August 2020 si promovare concept restaurare si reutilizare 
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Amenajare interioara spatiue comercial Viena, districtul 1 Tegetthoffstrasse 7 inainte de interventie 

 
Amenajare interioara spatiue comercial Viena, districtul 1 Tegetthoffstrasse 7, dupa interventie 

 


