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Una dintre intreprinderile sociale nou înființată este SC MENID INSTAL 

PLUS SRL. Aceasta este o intreprindere socială care va avea ca obiect de activitate 

instalari de echipamente tehnico-sanitare, instalatii termice: incalzire centrala 

completa (montaj tevi, calorifere si centrala termica), instalatii aer conditionat, 

instalatii pentru sisteme centralizate de alimentare cu apa calda si rece , pentru 

sisteme de canalizare, bransamente etc. Aceste lucrări au menirea de a asigura 

condiții optime igienico-sanitare, precum si de a creste confortul in locuinta sau in 

spatiile de lucru; ele se executa in spatii interioare ca baie, bucatarie, camera tehnic 

pentru instalatia de incalzire sau in exteriorul cladirilor pentru piscine sau instalatii 

de aer conditionat.  

Esența afacerii este prestarea de servicii de instalații sanitare, de încălzire şi aer 

condiționat către persoane fizice si juridice la nivel regional, în special din județul 

Sibiu  

Asumarea statutului de structură de economie socială presupune o misiune 

socială  

–atenuarea unor probleme cu care se confruntă categoriile sociale vulnerabile din 

comuna Șelimbăr, dar și din zona Secașelor, Valea Hârtibaciului – Valea 

Târnavelor, Valea Oltului: lipsa de perspective a populațiilor din mediul rural și 

comunitățile rome, probleme cu păstrarea igienei personale, lipsa unor venituri 

suficiente pentru a se putea întreține, lipsa oportunităților de a ocupa un loc de 

muncă, existența unor dizabilități, probleme cu păstrarea igienei gospodăriei.  

Firma va presta lucrări specializate de instalații sanitare (montaj, reparatii, 

mentenanta):  

• Instalări de echipamente tehnico-sanitare și racordarea acestora la rețeaua de apă 

caldă/ rece : Instalații sanitare pentru apartamente (bucatarie)  

- montarea robineților de trecere (la coloanele principale de apă), schimbarea 

racordurilor de plastic cu mufe rapide din cupru și racorduri tot din cupru  

- montarea apometrelor imediat după robineții de coloană  

- trasarea și executarea traseului de țeavă (pexal, polipropilena sau cupru) de la 

robineți până în dreptul bateriei  

- realizarea racordurilor (flexibile sau coturi fixe) de la capătul țevii până la intrarea 

în baterie  

- montarea/ înlocuirea/ reparația chiuvetei pe suportul deja existent sau 

confecționarea unui cadru de sprijin nou  
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- montarea scurgerii de la chiuvetă/ cabină de duș/ cadă către coloana de scurgere 

verticală a blocului  

- montarea mașinii de spălat vase/ haine.  

• Instalații sanitare pentru apartamente (băi)  

- montarea robineților de coloană, schimbarea racordurilor de plastic cu mufe rapide 

din cupru  

- montarea apometrelor de apa rece si apa calda in imediata vecinătate a coloanelor 

principale  

- montarea mașinii de spălat  

- proiectarea traseului de teava de la robineți catre chiuvetă, cadă, bideu și vas wc  

- racordarea prin intermediul racordurilor flexibile sau a celor fixe a chiuvetei la 

țevile de apă  

- racordarea/ inlocuirea/ repararea cazii, a wc-ului sau bideului la coloana principala 

de apă  

- realizarea conexiunilor de scurgere: cadă, sifon de pardoseala, chiuvetă, bideu, vas 

wc către coloana de scurgere a blocului.  

• Instalații sanitare pentru case sau vile  

- montarea robineților de coloană și a apometrelor (dacă băile sunt contorizate 

separat)  

- realizarea traseului de țeavă între băi sau între etajele imobilului  

- conectarea tuturor elementelor sanitare (chiuvete, cazi, wc-uri) la coloana 

principală de apă  

- realizarea scurgerilor către coloana principală sau catre fosa de stocare (filtrare a 

apei)  

Pe termen mediu și lung intreprinderea grație finanțării nerambursabile 

primite se va putea dezvolta și își va lărgi baza de clienți. Dezvoltarea se va 

materializa atât prin mărirea numărului de angajați, în cazul în care numărul de 

clienți va crește foarte mult, cât și prin achiziția de noi echipamente mai 

performante.  

Antreprenorul are o experiență îndelungată în domeniu, la care se adaugă o 

piață cu o dimensiune apreciabilă, astfel că intreprinderea va fi capabilă să se 

autosusțină din veniturile pe care le va încasa și va menține sau chiar va mări 

numărul angajaților inclusiv după perioada de sustenabilitate.  
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Serviciile prestate vor fi înbunătățite continuu, prin folosirea celor mai noi și 

performante materiale și echipamente, dar și prin instruirea personalului, care va fi 

la curent cu toate tehnologiile sau metodele noi de lucru în domeniu.  

Structura de economie sociala nou înființată se va implica in atenuarea disparităților 

sociale cu care se confrunta categoriile sociale vulnerabile din județul Sibiu prin 

contribuția sa la îmbunătățirea condițiilor de trai si la dezvoltarea economica a zonei 

de implementare.  

Concret, serviciile intreprinderii sociale, servicii de montaj şi reparaţii instalatii, vor 

fi oferite categoriilor sociale vulnerabile din zona Sibiu.  

De asemenea, prin profilul sau de activitate, entitatea economico-sociala infiintata 

va face eforturi de constientizare a persoanelor vulnerabile cu privire la reducerea 

surselor de poluare si la reducerea impactului negativ asupra mediului (protejarea 

surselor de apa, folosirea rationala a combustibilului lemnos, gestionarea deseurilor 

etc).  

Astfel vor fi oferite si servicii de informare si consultanţă persoanelor 

vulnerabile asupra aspectelor menţionate anterior, lucru care poate fi făcut mult mai 

uşor dacă deja efectuezi o lucrare şi poţi oferi soluţii concrete beneficiarului care 

deja te cunoaşte.  

Categoriile sociale pe care doreste sa le sprijine structura de economie sociala sunt:  

• • persoanele vârstnice care traiesc singure, precum si  

• • persoanele cu venituri scazute care traiesc in zone cu conditii igienico-

sanitare precare,  

• • persoanele cu dizabilitati,  

• • comunitățile rome.  

Eforturile firmei vor fi directionate, dincolo activitatea de sustinere si dezvoltare 

proprie, spre rezolvarea unor nevoi specifice ale persoanelor vulnerabile din zona de 

implementare a afacerii – comuna Șelimbăr, judetul Sibiu:  

1. lipsa infrastructurii pentru condiții igienico-sanitare (utilități apa-canalizare, 

incalzire etc) în zone rurale și comunități marginalizate,  

2. lipsa veniturilor persoanelor vulnerabile pentru amenajarea de instalaţii igienico-

sanitare,  

3. lipsa facilitatilor și amenajărilor pentru persoanele cu dizabilitati,  

4. lipsa educației cu privire la protejarea apelor, mediului prin reducerea poluării și a 

cantitaților de deșeuri  
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5. accesul dificil la locuri de muncă din cauza lipsei de calificare a persoanelor din 

categoriile vulnerabile  

 

Sediul structurii economice nou înființată va fi în Șelimbăr, județul Sibiu și va 

oferi 5 locuri de muncă. Din totalul celor 5 posturi care vor fi create, unul va fi 
ocupat de o persoană provenind din categorii sociale vulnerabile (șomeri/ etnie 
romă etc). 

Date de contact:  

Menid Instal Plus S.R.L 

-sediul în Sat Şelimbăr, Comuna Şelimbăr, strada Pictor Nicolae Brana, nr.44, bloc 

C1, Scara B, Etaj 3, ap.24, judeţul Sibiu, 

- email: costynelutzu@gmail.com 

- telefon 0745 679057 

Codul CAEN al activitatii din proiect: 

4322 - Lucrari de instalatii sanitare, de încalzire si de aer conditionat 

  


