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ANUNŢ PRIVIND FINALIZAREA PROIECTULUI “DEZVOLTAREA ÎNTREPRINDERII SC
MONTANA FOREST SRL PRIN ACHIZIȚIONARE DE UTILAJE, ECHIPAMENTE“
SC MONTANA FOREST SRL, cu sediul în sat Praid, com. Praid, nr. 1191/B, jud. Harghita, a derulat, începând
cu data de 04.10.2017, proiectul “Dezvoltarea întreprinderii SC MONTANA FOREST SRL PRIN
ACHIZIȚIONARE DE UTILAJE, ECHIPAMENTE“, finanțat prin Programul Operațional Regional 2014-2020.
Proiectul vizează modernizarea liniei de producție în scopul creșterii eficienței si randamentului prin dotări
cu echipamente si instalații înalt tehnologizate, introducerea de noi tehnologii de producție prin achiziție de
utilaje si echipamente, dezvoltarea continua prin îmbunătățirea produselor, adaptarea acestora la cerințele
pieței si a clienților, perfecționarea produselor conform reglementarilor si a standardelor naționale si
europene, atât din punct de vedere a protecției mediului, cât si al conformității acestora cu cerințele
Uniunii Europene.
Obiectivul specific imediat consta în dezvoltarea întreprinderii prin achiziționare de utilaje, echipamente,
folosind potențialul endogen al regiunilor (resurse naturale, materii prime, resurse umane, etc.), investiția
contribuind în acest fel la lărgirea clientelei, a gamei de produse fabricate, a serviciilor prestate si la
dezvoltarea economiei regionale si locale si în acest fel la creșterea competitivității regiunilor ca locații
pentru afaceri, la creșterea productivității si a calității serviciilor.
Proiectul “Dezvoltarea întreprinderii SC MONTANA FOREST SRL PRIN ACHIZIȚIONARE DE UTILAJE,
ECHIPAMENTE”, cod MySMIS 103660, finanțat prin Programul Operațional Regional 2014-2020 este
implementat de către SC MONTANA FOREST SRL și are o valoare totală de 938.970,65 lei, din care
661.316,54 lei reprezintă finanțare nerambursabilă. Programul Operațional Regional 2014-2020 este
implementat la nivel național de către Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice în calitate
de Autoritate de Management, iar la nivel regional de către ADR Centru, organism intermediar al
programului ce monitorizează implementarea acestui proiect în Regiunea Centru.
Proiectul s-a derulat în perioada 04.10.2017 – 28.02.2019.
Rezultatele proiectului sunt:
- Achiziționare următoarelor utilaje, echipamente: Cameră de uscare cherestea, Cazan cu combustibil
solid, Centru de prelucrare CNC, Presă rotativă și dispozitiv de aplicat adeziv, Mașină de frezat,
Panou solar
- Angajarea a 5 noi persoane.
SC MONTANA FOREST SRL

Date de contact beneficiar:
(sat Praid, com. Praid, nr. 1191/B, jud. Harghita, tel.: 0742-096-610, email:
montana_forest@yahoo.com)
www.regio-adrcentru.ro
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