
            

 

                                            

 
Comunicat de presă 

Data: 30.08.2021 

COMUNICAT DE PRESA  
PRIVIND LANSAREA PROIECTULUI CU TITLUL  

“Achizitia de echipamente si aplicatii software performante pentru 
diversificarea productiei Euroart SRL”, SMIS 138428 

 
Tipul materialului: Comunicat de presa 
 
Titlul proiectului: Achizitia de echipamente si aplicatii software performante pentru diversificarea productiei Euroart SRL 
 
Numele beneficiarului: EUROART SRL 
 
Contract de finantare: nr. 7029/30.07.2021 
 
Data începerii şi finalizării proiectului: 01 Martie 2020 – 30 Iunie 2022 
 
Codul MySMIS: 138428  
 
Obiective proiect:  
Obiectivul general al proiectului: 
Obiectiv general al proiectului il constituie dezvoltarea activitatii EUROART S.R.L. prin diversificarea gamei de produse realizate. 
Atingerea obiectivului va determina cresterea competitivitatii solicitantului EUROART S.R.L., in vederea consolidarii pozitiei pe 
piata a acestuia în domeniile competitive identificate în Strategia Nationala de Competitivitate si Planurile Regionale de Dezvoltare. 
Atingerea obiectivului general al proiectului conduce la realizarea obiectivului prioritatii de investitii 2.2. ” Sprijinirea crearii si 
extinderea capacitatilor avansate de productie si dezvoltarea serviciilor” – îmbunatatirea competitivitatii economice prin cresterea 
productivitatii muncii în IMM-uri în sectoarele competitive identificate în Strategia Nationala pentru Competitivitate. 
Obiectivele specifice ale proiectului: 
1. Cresterea nivelului de dotare tehnica a firmei prin achizitia a 3 echipamente tehnologice, 1 aplicatie software si 1 sistem 

fotovoltaic ongrid, pana la sfarsitul perioadei de implementare; 
2. Crearea a 3 noi locuri de munca cu norma intreaga, pe perioada nedeterminata, din care cel putin 1 va fi destinat persoanelor din 

grupuri defavorizate; 
3. Cresterea competitivitatii firmei prin achizitia de: servicii de consultanta pentru elaborarea cererii de finantare, servicii de 
management de proiect, servicii de internationalizare (participare la targuri si expozitii internationale), servicii de certificare a 

sisemelor de management (ISO 9001 si ISO 14001), servicii de certificare proces tehnologic si servicii de informare si publicitate. 
 

Valoarea totala a proiectului: 6.716.875,65 lei. 
Valoarea finantarii nerambursabile:4.014.442,36 lei, din care valoare nerambursabila din FEDR 3.412.276,02 lei si valoare 
nerambursabila din BS 602.166,34 lei. 
Localizarea proiectului: Municipiul Craiova, Strada Ion Tuculescu, nr.22, jud. Dolj, regiunea Sud-Vest Oltenia,  
Persoana de contact: Voica Traian – Cosmin - Telefon: 0751121113; E-mail: office@euro-art.ro 
 
 
 
 

Investim în viitorul tău! Proiect cofinanţat din Fondul European 
de Dezvoltare Regională prin Programul Operaţional Regional 2014‐2020 
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