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Anunț începere proiect 
 “Diversificarea firmei OVIMAR SRL prin achiziționarea unui 

utilaj” 
 

 Titlul proiectului: Diversificarea firmei OVIMAR SRL prin achiziționarea unui utilaj 

 Numele beneficiarului: OVIMAR SRL  

 Numele programului: REGIO - Programul Operațional Regional 2014-2020 

 Numele Autorității de Management: Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației 

 Numele Organismului Intermediar: Agenția pentru Dezvoltare Regională a Regiunii Vest 

 Valoarea totală a proiectului: 437.842,80RON 

 Finanțarea nerambursabilă: 289.810,32RON 

 Data începerii și data finalizării: 17.12.2020. - 31.08.2021 

 Codul MySMIS: 133352 

 Obiectivul(ele) proiectului: Obiectivul general al proiectului este cresterea competitivitații firmei 
OVIMAR SRL, ca urmare a introducerii de noi tehnologii moderne în procesele de lucru a societații, 
prin achiziționarea de echipamente si utilaje tehnologice specializate. 

 
Proiectul  „Diversificarea firmei OVIMAR SRL prin achiziționarea unui utilaj”, cod MySMIS 133356, finanțat 

prin Programul Operațional Regional 2014-2020, program implementat la nivel național de către Ministerul 

Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrație în calitate de Autoritate de Management, iar la nivel regional 

de către ADR Vest, organism intermediar al programului ce monitorizează implementarea acestui proiect în 

Regiunea Vest.  

Obiectivele specifice ale proiectului sunt: 

 Introducerea 3 servicii noi ca urmare a inovării şi diversificării proceselor în cadrul firmei cu ajutorul 

noului flux tehnologic 

 Creşterea eficienţei energetice prin optimizarea funcționării instalațiilor / retehnologizarea fluxului 

tehnologic şi achiziţionarea de instalaţii care folosesc surse de energie regenerabile 

 Dezvoltarea resurselor umane ale microîntreprinderii prin angajarea a 3 persoane și păstrarea 

locurilor de muncă existente și a celor nou create pe toată perioada de durabilitate a proiectului 

 

SC OVIMAR SRL 

 

Date de contact beneficiar:  

  Sat Rovina, Comuna Brănișca, Județul Hunedoara, 0726678891, ovimar75@gmail.com  

www.inforegio.ro I facebook.com/inforegio.ro 

Investim în viitorul tău! Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operaţional Regional 2014-2020 

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României. 

http://www.inforegio.ro/

