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Începerea proiectului
„Dezvoltarea firmei EURONET INDUSTRIE SRL prin achiziţia de echipamente
performante în domeniul fabricarea articolelor de ambalaj din material plastic”
S.C. Euronet Industrie S.R.L. cu sediul în sat Borș, comuna Borș, str. Șoseaua Borșului nr. 90, Judeţul Bihor, CUI
RO32631379, J5/15/2014, implementează proiectul cu titlul: „Dezvoltarea firmei EURONET INDUSTRIE SRL prin achiziţia de
echipamente performante în domeniul fabricarea articolelor de ambalaj din material plastic”, cod SMIS 110121, cofinanţat prin Fondul European de Dezvoltarea Regionala, în baza contractului de finanţare nr. 1351/01.03.2018 încheiat
cu Ministerul Dezvoltării Regionale si Administraţiei Publice în calitate de Autoritate de Management pentru Programul
Operaţional Regional 2014-2020 şi Agenţia de Dezvoltare Regională Nord-Vest în calitate de Organism Intermediar.
Valoarea totală a proiectului este de 8.249.643,57 lei, din care asistenţa financiară nerambursabilă este de
4.517.199,99 lei, din care 3.839.619,99 lei din FEDR si 677.580,00 lei din Bugetul National.
Proiectul se implementează la punctul de lucru al societăţii în Regiunea Nord-Vest, Municipiul Oradea, Str. Uzinelor
nr.4 (CF 161924), nr. cadastral 1150, prin REGIO - Programul Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 2 –
Îmbunătăţirea competitivităţii întreprinderilor mici și mijlocii, Prioritatea de investiţii 2.2 „Sprijinirea creării și extinderea
capacităţilor avansate de producţie și dezvoltarea serviciilor”
Obiectivul general al proiectului este îmbunătăţirea competitivităţii economice prin creșterea productivităţii muncii
firmei EURONET INDUSTRIE SRL. Obiectivul va fi atins prin diversificarea activităţii firmei, prin realizarea unor noi categorii
de produse (ambalaje din material plastic pentru produse alimentare și nealimentare), ca urmare a desfășurării activităţilor
propuse prin proiect.
Obiectivele specifice ale proiectului sunt:
1. creșterea capacităţii de producţie în domeniul mase plastice prin achizitionarea unui numar de 8 echipamente
tehnologice performante, 4 soft-uri, participarea la 1 targ internaţional, implementarea unui sistem de management al
calităţii ISO 22000, obţinerea unei certificări de produs/proces, elemente care asigură inovare la nivel de proces și produs
în cadrul societăţii
2. diversificarea activităţii firmei prin fabricarea unei noi categorii produse noi în domeniul fabricarea ambalajelor
din material plastic (cod caen rev. 2 - 2222): seturi galeată și capac pentru ambalarea produselor alimentare și
nealimentare de diferite tipuri și dimensiuni
3. creșterea numărului mediu de angajaţi cu 1 loc de muncă dintr-o categorie defavorizată.
Data de începere a proiectului: 01.12.2016
Data de finalizare a proiectului: 31.12.2019
Date de contact: Pentru detalii suplimentare vă stăm la dispoziţie la sediul societăţii sau la tel. 0744.522.315, e-mail
proiecteuronet@gmail.com, persoana de contact Dorina Bungău - administrator.
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