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COMUNICAT DE PRESA 

          Data:Ianuarie 2022 

 Lansare proiect 
Dezvoltarea activitatii societatii Amel International Group SRL, prin infiintarea si 

dotarea unei noi sectii de productie 
 

Proiectul  “ Dezvoltarea activitatii societatii Amel International Group SRL, prin infiintarea si 
dotarea unei noi sectii de productie”, cod MySMIS 136390, finanțat prin Programul Operațional 

Regional 2014-2020  este implementat de către Amel International Group SRL și are o valoare 

totală de 7.482.598,39 lei, din care 4.482.345,05 lei reprezintă finanțare nerambursabilă. 

Programul Operațional Regional 2014-2020 este implementat la nivel național de către Ministerul 

Dezvoltării Regionale și Administrației Publice în calitate de Autoritate de Management, iar la 

nivel regional de către Agentia pentru Dezvoltare Regionala Nord-Est, organism intermediar al 

programului ce monitorizează implementarea acestui proiect în Regiunea Nord-Est. Proiectul este 

prevăzut a se derula în perioada 06.12.2021 – 31.12.2022.  

Proiectul se implementeaza in Municipiul Bacau, Calea Moinesti, nr.30H, Judetul Bacau 

Obiectivul general al proiectului este: 

Imbunatatirea competitivitatii economice a Amel International Group SRL, prin infiintarea unei noi 

sectii de productie si dotarea acesteia cu echipamente si utilaje performante, cu active necorporale, 

precum si dotarea cu echipamente pentru producerea energiei regenerabile 

Obiectivele specifice ale proiectului sunt: 
1. Cresterea performantei procesului de productie prin realizarea unei investitii constand in 

dotarea unei noi sectii de productie cu active corporale (echipamente de productie si 
utilaje, sistem fotovoltaic) si prin dotarea cu active necorporale, respectiv programe 
informatice specializate pentru gestionarea resurselor intreprinderii, obiectiv ce poate fi 
atins prin finantarea proiectului, in ntermen de cca. 16 luni de la semnarea contractului de 
finantare. 

2. Cresterea competitivitatii economice a intreprinderii prin investitii in implementarea 
procesului de certificare a produselor, a sistemului de management al calitatii si in 
cheltuieli de internationalizare (participarea la un targ/expozitie internationala, in calitate 
de expozant, pana la finalizarea implementarii proiectului. 

3. Crearea de noi locuri de munca, din care cel putin unul pentru persoane defavorizate, pana 
la finalizarea proiectului 

 

Beneficiar: Amel International Group S.R.L. 
Sediu: Sat Ceptura de Jos, Comuna Ceptura, nr.768B, Judet Prahova 

Persoana de contact: Dragos Paun 
Tel.0742.221.414, Email:dragos.paun7@gmail.com 

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


