Informații despre finalizarea proiectului „Creșterea volumului de produse a SC
FLEXIBIL SRL prin achiziția de echipamente performante energetic”, cod SMIS
112387
SC FLEXIBIL SRL, cu sediul în Sat Săsar, strada Sub Dura nr. 3, Comuna Recea, Județul Maramureș anunță
finalizarea proiectului cu titlul „Creșterea volumului de produse a SC FLEXIBIL SRL prin achiziția de echipamente
performante energetic” cod SMIS 112387, co-finanţat de Uniunea Europeană prin Fondul European de
Dezvoltare Regională prin Regio - Programul Operațional Regional, în baza contractului de finanţare încheiat cu
Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, în calitate de Autoritate de Management, prin Agenția
pentru Dezvoltare Regională Nord Vest în calitate de Organism Intermediar pentru Regio - Programul
Operațional Regional. Proiectul a fost implementat în localitatea Sasar, Județul Maramures.
Valoarea totală a proiectului este de 9.200.274,89 lei, din care asistenţa financiară nerambursabilă este
de 4.517.081,03 lei (3.839.518,88 lei valoare nerambursabila din FEDR și 677.562,15 lei valoare
nerambursabila din bugetul national).
Obiectivele proiectului sunt: Creșterea volumului următoarelor familii de produse: Bucșe, cod 100, cu 3,00
%, Lagăre sferice, cod 140, cu 5,00 %, Tampoane, cod 235, cu 3,09 %, in primul an dupa implementarea
proiectului, raportat la exercitiul financiar al anului finalizarii investitiei. Realizarea unei rate a rentabilităţii
financiare de minim 7% și a unei rate a solvabilităţii generale de minim 4, la finalul celui de-al doilea
exerciţiu financiar complet, după implementarea investiţiei.
Rezultatele și impactul proiectului la nivelul localității Săsar: achiziţia următoarelor echipamente
(centru de frezare vertical cu 3 axe-2 bucăți, centru de frezare vertical cu 4 axe-1 bucată, strung de precizie cu
CNC-2 bucăți, strung de precizie cu două axe și două turele-1 bucată, mașină de turnare prin injectie-3 bucăți,
mașina de testat materiale-1 bucată, robot industrial-3 bucăți, masă reglabilă cu mecanism electric pentru
persoane cu dizabilități-3 bucăți, software pentru generarea de programe de testare-1 bucată ),
certificarea/recertificarea sistemului de management integrat calitate/mediu conform ISO 9001:2015 si
14001:2015, certificarea procesului de sudură conform ISO 3834-2, certificarea produselor: Bucse cod 100,
Lagare sferice cod 140, Tampoane cod 235, participarea la un târg internațional în vederea îndeplinirii
obiectivelor strategiei de marketing a societății, crearea a 2 noi locuri de muncă dintre care un loc de muncă
pentru persoane cu dizabilități.
Detalii suplimentare puteţi obţine de la: Borota Daniel (Administrator)
Tel. 0722 - 385.322, E-mail: dborota@flexibil.com
Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană,
vă invităm să vizitați www.fonduri-ue.ro
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