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Anunț de presă 

Data: 3 Aprilie 2018 

                                                                                     

LANSAREA PROIECTULUI 

Achiziţia de echipamente de ultimă generaţie  pentru diversificarea producţiei S.C. MICROMET S.A. 

S.C. MICROMET S.R.L, în calitate de Beneficiar, implementează proiectul Achiziţia de echipamente de ultimă generaţie 

pentru diversificarea producţiei S.C. MICROMET S.A., cod SMIS 110865, finanțat prin Programul Operaţional Regional 

2014-2020, Axa prioritară 2: Îmbunătăţirea competitivităţii întreprinderilor mici și mijlocii, Prioritatea de investiţii 2.2.: 

Spriijinirea creării și extinderea capacităților avansate de producție și dezvoltarea serviciilor. 

Contractul de finanțare a fost încheiat cu Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice în calitate de 

Autoritate de Management și cu Agenţia pentru Dezvoltare Regională Sud – Est, în calitate de Organism Intermediar. 

Valoarea totală a proiectului este de 5.742.650,50 lei, din care valoarea sumei nerambursabile este de 2.945.616,96 lei. 

Obiectivul general al proiectului constă în Obiectivul general al proiectului consta în diversificarea activității S.C. 

MICROMET S.A. în vederea producerii de produse noi. 

Obiectivele specifice ale proiectului sunt: 

1. Retehnologizarea secției de producției prin achiziția a 8 echipamente moderne (1 centru de prelucrare în 3 axe, 1 

centru de prelucrare în 4 axe, 1 centru de prelucrare în 5 axe, 1 echipament de marcare cu laser, 1 centru de prelucrare 

în 4 axe cu paletizare, 1 strung convențional, 1 mașină de măsurat în coordonate și 1 motostivuitor) și 1 software CMM 

în 12 luni de la semnarea contractului de finanțare. 

2. Scăderea impactului asupra mediului prin scăderea consumului de energie (achiziția unui panou solar pentru 

prepararea apei calde, înlocuirea corpurilor de iluminat din spațiile de producție cu becuri LED) și prin reducerea 

cantității de deșeuri la sursă și creșterea gradului de colectare prin recertificarea sistemelor ISO 14001 și 9001, în 

maxim 12 luni de la semnarea contractului de finanțare. 

3. Obținerea unui certificat de proces pentru prelucrări prin așchiere părți componente mașini de împachetat și 

ambalat, mașini de umplut, închis, sigilat, capsulat în 12 luni de la semnarea contractului de finanțare. 

Durata de implementare a proiectului este de 21 luni: 14.04.2017 - 31.12.2018. 

Informaţii suplimentare se pot obţine la: Gheorghe STAN, telefon +40.237.627.788, fax +40.372.877.737, e-mail 

micromet@micromet.ro   
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