
            

 

                                            

 
Comunicat de presă 

Data: Martie 2021 
 

IMBUNĂTĂŢIREA CALITĂŢII PRODUSELOR COMERCIALIZATE PRIN 
DOTAREA CU ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE 

 
 
 

SC DEKOMET SRL, în calitate de beneficiar al proiectului „Îmbunătățirea calității produselor comercializate prin dotarea cu 
echipamente tehnologice”, COD SMIS 134247, conform contract de finanțare 6165 / 15.10.2020, anunță finalizarea acestui 
proiect finanțat prin PROGRAMUL OPERAŢIONAL REGIONAL 2014-2020, Axa prioritară 2 - Îmbunătățirea competitivității 
întreprinderilor mici și mijlocii, Prioritatea de investiții 2.1 – Promovarea spiritului antreprenorial, în special prin facilitarea 
exploatării economice a ideilor noi și prin încurajarea creării de noi întreprinderi, inclusiv prin incubatoare de afaceri. 
 
Autoritatea de management pentru POR este Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației; Organismul 
Intermediar: Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Vest Oltenia. 
 
Proiectul își propune ca obiectiv general, creșterea cifrei de afaceri de la 193.600 lei la 364.017 lei și păstrarea locurilor de 
muncă pentru o perioadă nedeterminată. 
  
Obiectivele specifice  
1. Achiziționarea de echipamente și utilaje noi care să determine o creștere a capacității de producție precum și reutilizarea 
resturile metalice obținute prin confecționarea produselor, la realizarea altor produse, cu scopul de a reduce costurile de 
producție și de a gestiona mai eficient materia primă. 
2. Creșterea de la 1 la 4 a numărului de salariați cu normă întreagă. 
 
Valoarea totală a proiectului este de 338.888,34 lei, din care valoarea finanțării nerambursabile: 270.729,87 lei (valoare 
eligibilă nerambursabilă din FEDR: 230.120,39 lei, valoare eligibilă nerambursabilă din bugetul național: 40.609,48 lei), co-
finanțarea eligibilă a beneficiarului: 67.682,47 lei, valoarea neeligibilă: 476,00 lei 
 
Rezultate obținute: 
  Achiziționarea unor echipamente și utilaje de prelucrat metal: 

Presă hidraulică de îndoit tabla tip abkant: 1 buc; 
Fierăstrău hidraulic gravitațional cu bandă pentru metale 300 mm: 1 buc; 
Mașină de roluit profile: 1 buc; 
Mașină de găurit, frezat și filetat cu coloană staționară 40 mm: 1 buc; 
Mașină de roluit tabla electrică cu 3 valturi: 1 buc; 
Mașină de sablat exterior: 1 buc; 
Masă cu role: 3 buc; 

  Creșterea de la 1 la 4 a numărului de salariați cu normă întreagă. 
 
Impactul proiectului: 
  Investiție productivă- număr de societăți sprijinite: 1 întreprindere; 
  Investiție productivă- număr de societăți care primesc granturi: 1 întreprindere; 
  Creșterea de la 1 la 4 a numărului de salariați cu normă întreagă. 
 
 

VARIANTA AVIZATĂ



            

 

Data începerii proiectului: 01.10.2019 
Data finalizării proiectului: 30.09.2021 
 
 
 
 
 
 

Pentru informații suplimentare vă rugăm să contactați: 
DEKOMET SRL 

Adresa: Strada Gânjulești, numărul 1A, localitatea Ocnele Mari, județul Vâlcea,  
Persoană de contact: Petre Ogreanu 

Telefon: 0752422670, Email: atelier@dekomet.ro  
Website: https://dekomet.ro/  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Investim în viitorul tău! Proiect cofinanțat din Fondul European 

de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Regional 2014-2020 

 
 

www.inforegio.ro      |     facebook.com/inforegio.ro 
 

Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României 
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