16.05.2022
LANSARE PROIECT
“ACHIZITIA DE ECHIPAMENTE NOI SI PERFORMANTE PENTRU DIVERSIFICAREA ACTIVITATII
S.C. ANA SERAMI S.R.L.”
S.C. ANA SERAMI S.R.L., cu sediul in Comuna Răuceşti, Sat Ungheni nr. FN, judeţul Neamţ, cod poştal 617370,
România, deruleaza incepand cu data de 05.05.2022, proiectul “ACHIZITIA DE ECHIPAMENTE NOI SI PERFORMANTE
PENTRU DIVERSIFICAREA ACTIVITATII S.C. ANA SERAMI S.R.L.”, cod SMIS: 132638, cofinantat prin Fondul European
de Dezvoltare Regionala, in baza contractului de finantare incheiat cu Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și
Administrației, in calitate de Autoritate de Management pentru Programului Operational Regional 2014 - 2020, prin
Agentia pentru Dezvoltare Regionala Nord-Est in calitate de Organism Intermediar pentru Programului Operational
Regional 2014 – 2020.
Valoarea totala a proiectului este de 1.242.195,68 lei, din care asistenta financiara nerambursabila este de:
709.826,09 lei din F.E.D.R. si 125.263,42 lei din bugetul national.
Proiectul se implementeaza in Oras Tg. Neamt, Str. Daciei, nr. 4, jud. Neamt, in perioada 08.07.2019 31.03.2023.
Obiectivul general al proiectului il reprezinta consolidarea pozitiei pe piata a S.C. ANA SERAMI S.R.L. in
domeniul fabricarii mobilei prin modernizarea si dezvoltarea societatii comerciale, cresterea profitului acesteia si
crearea de sanse pentru comunitatea locala prin crearea de noi locuri de munca.
Obiectivele specifice ale proiectului:
- Introducerea inovarii de produs si de proces prin achizitia de echipamente noi si performante.
- Lansarea pe piata a unei noi game de produse in termen de 3 luni de la punerea in functiune a utilajelor
achizitionate.
- Crearea prin intermediul acestui proiect a cinci noi locuri de munca pe perioada nedeterminata din care unul pentru
o persoana defavorizata.
Detalii suplimentare puteti obtine de la:
Nume persoana de contact: Anastasiu Mihai-Mirel - Administrator
Telefon: 0747108481; E-mail: scanaseramisrl@gmail.com
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