Comunicat de presă - finalizare implementare
„Demararea unei noi activitati de productie în cadrul SC VENUS GALAXY SRL prin achizitionarea unei linii
tehnologice performante”
Beneficiarul VENUS GALAXY SRL a demarat proiectul cu titlul „ Demararea unei noi activitati de productie în cadrul SC VENUS
GALAXY SRL prin achizitionarea unei linii tehnologice performante” avand cod SMIS 104267 in cadrul Programului Operational
Regional 2014-2020, Autoritatii de Management fiind “Ministerul Lucrarilor Publice, Dezvoltarii si Administratiei”, iar Organismul
Intermediar este Agenția de Dezvoltare Regională Nord-Vest.
Valoarea totala a proiectului implementat de catre VENUS GALAXY SRL este de 436,566.03 lei, din care valoarea finanatarii
nerambursabile (din FEDR) de 286,873.33 lei si valoarea finantarii nerambursabile (din bugetul national) este de 50,624.71 lei.
Beneficiarul VENUS GALAXY SRL a contribuit cu o cofinantare totala ( eligibila si neeligibila) de 99,067.99 lei.
Perioada de implementare a proiectului : 14.08.2018 - 31.08.2020
Obiectivele specifice ale proiectului sunt in primul rand cresterea capacitatii de productie prin realizarea unei noi game de produse
pentru firma prin activitatea noua de productie realizate cu 2 echipamente performante, eficient energetic, in al doilea rand
dezvoltarea calitativa si cantitativa a resurselor umane prin crearea de 5 noi locuri de munca, dintre care unul pentru o persoana din
categoria defavorizata si mentinerea locurilor de munca existente cat si cele noi create pe întreaga perioada de durabilitate a
proiectului, iar in al treilea rand imbunatatirea calitatii mediului înconjurator prin asigurarea cresterii gradului de recuperare si
reciclare a deseurilor, realizata printr-o colaborare cu un furnizor de colectare selectiva a deseurilor în perioada de implementare al
proiectului, si în perioada de durabilitate al proiectului;
Rezultatele obtinute in urma implementarii proiectului sunt 2 produse noi pentru firma tevi corugate cu perete simplu (tuburi
spiralate flexibile din polietilena) si tevi de polietilena, prin achizitionarea de 2 echipamente performante care asigura întreg
procesul de productie.Totodata s-a creat a 5 locuri de munca pâna la sfârsitul perioadei de implementare, dintre care unul pentru o
persoana incadrata in categorie defavorizata si mentinerea lor pe toata perioada de durabilitate. S-a semnat un contract de
colaborare cu un furnizor de colectare selectiva a deseurilor în perioada de implementare al proiectului cu valabilitate cel putin pâna
la finalizarea perioadei de durabilitate al proiectului.
IMPACTUL PROIECTULUI: datorita implementarii proiectului mai sus amintit, societatea VENUS GALAXY SRL a demarat o noua
activitate si anume fabricarea de tuburi si tevi din polietilena, activitate care este identificata prin codul CAEN 2221- Fabricarea
placilor, foliilor, tuburilor si profilurilor din material plastic.Societatea si-a marit numarul de salariati prin angajarea a 5 persoane noi
in perioada de implementare, si a creat 2 produse noi cu ajutorul celor 2 linii tehnologice achizitionate.
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iugagrigore@yahoo.com
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