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“Crearea unei noi capacităţi de fabricaţie pentru
diversificarea producţiei şi creşterea exportului”
Valoarea totală a proiectului:
21.976.768 lei, din care
8.692.728 lei asistenţa financiară nerambursabilă totală:
7.475.746,08 lei din FEDR:
1.216.981,92 lei din Bugetul Naţional
Perioada de implementare a proiectului: 24 de luni

Contract de finanţare: 229.226 / 14.06.2012
Scopul principal al proiectului este de a crea o nouă
capacitate de producţie, organizând celule tehnologice
de lucru prin achiziţia de maşini-unelte de ultimă
generaţie astfel încât să se extindă oferta de produse a
S.C. AEROSTAR S.A., să crească gradul de
competitivitate şi volumul producţiei destinat exportului.

OBIECTIVUL GENERAL
ücre[terea productivităţii S.C. AEROSTAR S.A.
prin extinderea [i diversificarea producţiei
urmărind creşterea cifrei de afaceri, cre[terea
volumului producţiei la export, cre[terea
productivităţii muncii, cu condiţia creării sau
menţinerii locurilor de muncă.
OBIECTIVE SPECIFICE
1.Cre[terea cifrei de afaceri a întreprinderii
2.Cre[terea volumului producţiei la export a
întreprinderii într-un interval de 5 ani de la
data finalizării proiectului.
3.Numarul net de locuri de munca nou create
estimat ca diferenta dintre numarul de locuri
de munca (cu norma intreaga) existent la finele
proiectului fata de cel existent la depunerea
cererii de finantare, raportat la ultimul exercitiu
financiar.
4.Mentinerea, peste 3 ani de la data finalizarii
proiectului, a locurilor de munca existente la
depunerea cererii de finantare.

Componentele proiectului

Componenta A – Prelucrări mecanice
Componenta „Prelucrări mecanice” are ca obiectiv
achiziţia a două Centre de prelucrări mecanice CNC
multitasking şi a unei maşini de prelucrări prin
eletcroeroziune cu fir şi organizarea Celulei tehnologic
de prelucrări mecanice de înaltă precizie.

Componenta B – „Procese speciale – Tratarea şi
acoperirea metalelor”
Componenta „Procese speciale – Tratarea şi acoperirea
metalelor” are două subcomponente, respectiv:

Subcomponenta B1 – Tratamente termice, care constă
în modernizarea totală a unei linii tehnologice şi
organizarea a unei celule de lucru tehnologice de
tratamente termice pentru aliaje de aliminiu;

Subcomponenta B2 – Tratamente electro-chimice,
care constă în achiziţia utilajelor necesare şi organizarea
a trei celule tehnologice, una pentru anodizarea aliajelor
de titan, una pentru cadmierea nefragilizantă a aliajelor
de oţel si una pentru decontaminarea aliajelor de
aluminiu si a aliajelor de titan.
AEROSTAR S.A. are ca ţintă îmbogăţirea portofoliului
de clienţi, asigurându-se o perspectivă favorabilă de
stabilitate a locurilor de muncă, de acces la tehnologii
ultra-moderne şi realizarea de produse de valoare
adăugată ridicată.

