
                                     

 

ANUNȚ DE PRESĂ 

Râmnicu Vâlcea, Decembrie 2020 

”CREȘTEREA COMPETITIVITĂȚII SOCIETĂȚII 
FUTURE MOLDING S.R.L., PRIN ÎNFIINȚAREA 

UNEI LINII DE PRODUCȚIE PELEȚI ȘI BRICHETE” 

 
 

FUTURE MOLDING S.R.L., în calitate de beneficiar, anunţă lansarea proiectului cu titlul ”CREȘTEREA 
COMPETITIVITĂȚII SOCIETĂȚII FUTURE MOLDING S.R.L., PRIN ÎNFIINȚAREA UNEI LINII DE PRODUCȚIE PELEȚI ȘI 
BRICHETE”, cod SMIS 133246, proiect co-finanţat de Uniunea Europeană prin Fondul European de Dezvoltare 
Regională, în cadrul Regio - Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 2 – Îmbunătățirea 
competitivității întreprinderilor mici și mijlocii, Prioritatea de investiții 2.1 – Promovarea spiritului antreprenorial, în 
special prin facilitarea exploatării economice a ideilor noi și prin încurajarea creării de noi întreprinderi, inclusiv prin 
incubatoare de afaceri. 
Contractul de finanţare a fost semnat în data de 28.10.2020 cu Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și 
Administrației, în calitate de Autoritate de Management, prin Agenția pentru Dezvoltare Regională Vest în calitate 
de Organism Intermediar pentru Programul Operațional Regional 2014-2020. 
 

Obiectivul general al proiectului îl constituie consolidarea poziției societății FUTURE MOLDING SRL, într-un domeniu 
competitiv, prin facilitarea exploatării economice a ideilor noi. În acest sens, firma va achiziționa echipamente noi, 
de ultimă generație, ceea ce va conduce implicit la inovare, la dezvoltarea durabilă a companiei, la respectarea 
normelor de mediu și la creșterea competitivității pe piața specifică. 
Obiectivele specifice ale proiectului sunt: crearea a 5 noi locuri de muncă permanente; creșterea portofoliului de 
activități, creșterea productivității și a calității producției, prin achiziția unor echipamente noi și performante. 
Rezultatele proiectului: crearea a 5 locuri permanente de muncă, doua fiind ocupate de persoane din cadrul 
categoriilor defavorizate; dotarea întreprinderii cu echipamente performante, de ultimă generație. 
 
Valoarea totală a contractului de finanţare este de 1.469.327,75 lei, valoarea totală eligibilă este de 1.187.856,30  
lei. Valoarea eligibilă nerambursabilă este de 950.285,04 lei, din care valoarea eligibilă nerambursabilă din F.E.D.R. 
este de 807.742,28 lei, valoarea eligibilă nerambursabilă din Bugetul Naţional este de 142.542,76 lei, iar co-
finanţarea eligibilă a beneficiarului este 237.571,26 lei. Valoarea neeligibilă inclusiv TVA a proiectului este de 
281.471,45 lei. 
Durata de implementare a proiectului este de 25 luni (01.09.2019 - 30.09.2021). 
Data începerii proiectului: 01.09.2019. Data finalizării proiectului: 30.09.2021 
Locul de implementare a proiectului este la adresa din: Regiunea Sud Vest Oltenia, Județul Vâlcea, Municipiul 
Râmnicu Vâlcea, str. Știrbei Vodă, nr.221. 
 
Detalii suplimentare puteți obține de la: GRIGORAȘ CARMEN MIHAELA - Consultant, tel: 0745018951, email: 
andralex.office@gmail.ro 
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