Programul Operaţional Sectorial „Creşterea Competitivităţii Economice”
- co-finanţat prin Fondul European de Dezvoltare Regională”
„Investiţii pentru viitorul dumneavoastră”
ANUNŢ DE PRESĂ
Anunţ privind finalizarea proiectului cu titlul:
“CONSOLIDAREA ŞI DEZVOLTAREA DURABILĂ A SECTOARELOR DE PRELUCRĂRI
MECANICE ŞI VOPSITORIE PRIN INVESTIŢII PERFORMANTE”
-proiect co-finanţat prin Fondul European de Dezvoltare Regională
Bacău, 21.12.2015
S.C. AEROSTAR S.A., cu sediul in Bacău, str. Condorilor, nr. 9, anunţă finalizarea proiectului
“Consolidarea şi dezvoltarea durabilă a sectoarelor de prelucrări mecanice şi vopsitorie prin investiţii
performante”, co-finanţat prin Fondul European de Dezvoltare Regională, în baza contractului de finantare
încheiat cu Ministerul Fondurilor Europene - Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional
Sectorial „Creşterea Competitivităţii Economice” - Axa Prioritară 1 “Un sistem inovativ şi ecoeficient de
producţie”, Operaţiunea 1.1.1 b) Sprijin pentru consolidarea şi modernizarea sectorului productiv prin
investiţii tangibile şi intangibile în întreprinderi mari.
Proiectul a fost implementat in perioada 25.03.2015 – 24.12.2015, la sediul S.C. AEROSTAR SA, str.
Condorilor nr. 9, localitatea Bacău, judeţul Bacău.
Valoarea totală a proiectului este de 22.607.246 lei, din care asistenţa financiară nerambursabilă
este de 8.477.250 lei:
Contribuţia Uniunii Europene: 7.290.435 lei
Contribuţia Guvernului României: 1.186.815 lei
Proiectul „Consolidarea si dezvoltarea durabila a sectoarelor de prelucrari mecanice şi vopsitorie
prin investitii performante” face parte din categoria proiectelor de diversificare a productiei, prin realizarea de
produse noi. In cadrul proiectului s-au achiziţionat 8 active tangibile şi 5 active intangibile: Strung CNC – 1
bucata; Maşină de frezat CNC cu 5 axe – 2 bucati; Centru de prelucrare CNC – 1 bucata; Maşină de rectificat
CNC – 1 bucata; Maşină de măsurat 3D – 1 bucata; Magazie automată pentru gestionarea sculelor – 1 bucata;
Linie de vopsire automată şi uscare – 1bucata; Software pentru managementul sculelor – 1 licenta; Software
pentru design CAD – 3 licente; Software pentru programele de prelucrare mecanica CAM – 1 licenta.
Proiectul Consolidarea şi dezvoltarea durabilă a sectoarelor de prelucrări mecanice şi vopsitorie prin
investiţii performante, prin obiectivul general, obiectivele specifice, gradul de noutate şi inovare contribuie la
atingerea obiectivului general al P.O.S. C.C.E., creşterea productivităţii întreprinderilor româneşti cu
asigurarea principiilor dezvoltării durabile şi reducerea decalajelor faţă de productivitatea la nivelul Uniunii
Europene, astfel încât România să atingă până în anul 2015 un nivel de aproximativ 55% din valoarea medie a
productivităţii din Uniunea Europeană.
Detalii suplimentare puteţi obţine de la:
Nume persoană de contact: Dr.ing. Anton PAL
Funcţie: Manager proiect
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