Data: 28-30.12.2020

MUSA-PITEȘTI '96 S.R.L. anunță finalizare proiectului
MUSA-PITEȘTI '96 S.R.L., cu sediul în Municipiul Piteşti, Str. Capitan Cuțui nr. 23, judeţul Argeş Romania, cod poștal
110065, a derulat în perioada 26.04.2017-31.12.2020 proiectul “Extinderea capacităților productive la SC MUSAPITEȘTI ’96 S.R.L.”, SMIS 115868, co-finanţat prin Fondul European de Dezvoltare Regională, în baza contractului de
finanţare nr. 3545/17.12.2018.
Autoritatea de Management: Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvotării și Administrației
Organismul Intermediar: Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia.
Valoarea totală a proiectului a fost de 5.992.314,80 din care asistență financiară nerambursabilă: 3.078.787,48 lei
(contribuție FEDR 2.616.969,36 lei și contribuție buget național 461.818,12 lei).
Proiectul s-a implementat în Județul Argeș, Comuna Căteasca, Sat Coșeri, nr. 144 F, Regiunea de dezvoltare SudMuntenia până la data de 31.12.2020.
Obiectivul general al proiectului a constat în îmbunătățirea competitivității economice a SC MUSA-PITESTI' 96 S.R.L.
prin realizarea unei investiții inițiale în extinderea capacităților de producție ca urmare a achiziționarii unor
echipamente tehnologice înalt performante.
Obiectivele specifice ale proiectului:


Creșterea înzestrării tehnologice a companiei prin achiziția unor echipamente tehnologice moderne (6
echipamente) și a unui program informatic software care vor sprijini compania în demersul ei de
inovativitate și competitivitate economică.



Realizarea investiției cu promovarea principiului egalității de șanse și tratament și a principiului dezvoltării
durabile.

Rezultate așteptate


6 echipamente tehnologice și un program informatic software achiziționate prin intermediul proiectului



2 persoane apartenente categoriei persoanelor defavorizate angajate ca urmare a implementarii proiectului

Impactul proiectului la nivelul localității: Implementarea proiectului a condus la crearea a 2 locuri de muncă

SC MUSA-PITEȘTI '96 S.R.L.
Detalii suplimentare puteți obține de la:
Nume persoana de contact: Nicolae Aldea
Funcție: Administrator
Telefon: 0723694955; Fax: 0040248215822

E-mail: diana.nitescu@musa.ro
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