PREZENTARE PROIECT
Modernizare sector productiv la
S.C. Euro Stampa S.R.L.

Obiectivul general al proiectului este dezvoltarea durabila si cresterea competitivitatii
economice a societatii
Obiectivele specifice ale proiectului fiind:

Achizitionarea unui centru de prelucrare vertical si o instalatie de debitat cu plasma
Reducerea costurilor cu energia, cresterea productivitatii muncii si a calitatii
produselor
Cresterea capacitatii de productie si implicit a cifrei de afaceri cu minim 5%
Mentinerea locurilor de munca existente si crearea a noi 10 locuri de munca
Oportunitatea asimilarii de noi produse cu geometrie complexa realizabile numai pe
masini cu comanda numerica
Datorita gradului de automatizare ridicat, aceste utilaje vor asigura aceeasi calitate
intregului lot de fabricatie

Societatea a achizitionat prin program:
1. Centru de prelucrare vertical HAAS Model VF-9 in 3 axe

- masa: 2100x900, turatie arbore principal:10.000 rpm, magazia: 24 scule,
precizie pozitionare: 0.008mm, repetabilitate: 0.005 mm, sistem wireless
RENISHAW, soft CAD-CAM Esprit

2. Masina de debitat CNC LEGAS G37250
- structura tip portal 3000mm util, angrenare cu suruburi cu bile pe toate axele,
sistem de ajustare a distantei, unitate de comanda si sincronizare a celor 4
motoare pas cu pas, pachet software pe domenii, grosimi de taiere: plasma 120mm, oxigaz 3-150mm

 Valoarea totala a proiectului care a facut obiectul finantarii nerambursabile a
fost de 910.084,65 lei
 Valoarea eligibila 732.625,23 lei
 Valoarea neeligibila 177.459,42 lei

 Valoarea eligibila nerambursabila finantata – 512.836 lei
 Cofinantare eligibila a beneficiarului – 219.789 lei
 Rata de cofinantare a beneficirului - 30%

Modul de realizare a proiectului:
-Necesitatea cresterii competitivitatii societatii a impus cautarea de solutii pentru
modernizare.
- A fost scris un proiect prin care s-a motivat necesitatea finantarii

- Acceptarea proiectului a venit dupa aproximativ 1 an.
- Contractarea s-a facut in decembrie 2013 cu o perioada de derulare totala de 8 luni, timp in
care s-a reusit derularea totala a proiectului.
- Au fost facute specificatiile si au fost publicate pe site.
- Realizarea licitatiei, achizitionarea utilajelor
- Punerea in functiune a utilajelor
- Plata si decontarea sumelor

