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Data: 31.01.2019
INCHEIEREA PROIECTULUI ” MODERNIZAREA SI DEZVOLTAREA SOCIETATII S.C. ADRIALUM S.R.L.
PRIN ACHIZITIA DE NOI TEHNOLOGII DE PRODUCTIE”
S.C. ADRIALUM S.R.L. cu sediul in str. DRAGOS BOGDAN, nr. 119 BIS, Municipiul Roman, jud. Neamţ,
cod postal 611160, Romania, a finalizat implementarea proiectului:” MODERNIZAREA SI DEZVOLTAREA
SOCIETATII S.C. ADRIALUM S.R.L. PRIN ACHIZITIA DE NOI TEHNOLOGII DE PRODUCTIE”, COD SMIS 111860,
proiect finantat prin Programul Operational Regional 2014-2020, Axa Prioritară 2 - Imbunătătirea
competivitătii intreprinderilor mici si mijlocii, Prioritatea de investitii 2.1 – Promovarea spiritului
antreprenorial, in special prin facilitarea exploatării economice a ideilor noi si prin incurajarea creării de noi
intreprinderi, inclusiv prin incubatoare de afaceri. Obiectivul general al proiectului l-a reprezentat
modernizarea si dezvoltarea societatii S.C. ADRIALUM S.R.L., prin achizitionarea unor echipamente
performante reprezentand utilaje si tehnologii de ultima generatie pentru cresterea productivitatii in cadrul
atelierului de productie de tamplarie, specifice cod CAEN 2223 - Fabricarea articolelor din material plastic
pentru constructii, pana in anul 2018.
Scopul proiectului este ca prin modernizarea si dezvoltarea afacerii societatii S.C. ADRIALUM S.R.L. sa se
asigure contributia acestei IMM la dezvoltarea regionala prin implicare in industria care are cele mai mari
avantaje competitive in zona Neamt, prin crearea de noi locuri de munca si dezvoltarea resurselor umane, prin
crearea intregului lant al valorii adaugate pe plan local, dezvoltarea furnizorilor si a clientilor. Autoritatea de
Management pentru Programul Operational Regional 2014-2020 este Ministerul Dezvoltării Regionale,
Administratiei Publice si Fondurilor Europene, iar Organismul Intermediar responsabil cu implementarea
acestui Program in Regiunea de Dezvoltare Nord-Est este Agentia pentru Dezvoltare Regională Nord-Est.
Valoarea totală a proiectului este de 1.019.738,37 lei, din care valoarea finantării nerambursabile este
de 683.138,40 lei, din care 580.667,64 lei din FEDR, cu o perioadă de implementare de 12 luni, respectiv intre
data 01.02.2018 si data de 31.01.2019.
Cele mai importante rezultate ale proiectului sunt:
Cresterea capacitatii de productie si atingerea capacitatii maxime de productie in conditiile cresterii
cererii, prin dotatea spatiului de productie cu tehnici noi, moderne, ecoeficiente care reduc timpul de lucru
pentru fabricarea unui produs, optimizarea iluminatului in hala de productie prin achizitionarea unui Sistem
Solar, optimizarea costurilor cu energia electrica si atingerea unui grad de independenta fata de furnizorul
clasic de energie electrica, care nu foloseste exclusiv surse regenerabile de energie, diversificarea productiei,
cresterea productivitatii si imbunatatirea calitatii produsului finit, cresterea cifrei de afaceri, crearea de 5 noi
locuri de munca si mentinerea acestora dupa finalizarea proiectului, crearea de bariere de intrare pe piata
pentru concurenti, dobandirea unui control crescut asupra afacerii, reducerea costurilor de productie.
Informatii suplimentare privind derularea proiectului se pot obtine de la sediul S.C. ADRIALUM S.R.L.,
str. DRAGOS BOGDAN, nr. 119 BIS, Municipiul Roman, jud. Neamţ, cod postal 611160, Romania, telefon
0745237501, email: birou.adrialum@gmail.com.
Persoana de contact: PATRICHI MIHAI-GABRIEL, Administrator.
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