
 

 

 

      

Comunicat de presă 

Data: 23.11.2021 

Finalizarea proiectului „Extinderea capacității de producție a  
S.C. MAER IMPORT EXPORT S.R.L. 

prin achiziționarea de utilaje de ultimă generație în prelucrarea pietrei” 
 
MAER IMPORT EXPORT S.R.L., în calitate de Beneficiar, anunță finalizarea implementării proiectului 
„Extinderea capacității de producție a S.C. MAER IMPORT EXPORT S.R.L. prin achiziționarea de utilaje de 
ultimă generație în prelucrarea pietrei”, cod SMIS 122907, finanțat prin Programul Operaţional Regional 
2014-2020, Axa prioritară 2: ”Îmbunătăţirea competitivităţii întreprinderilor mici și mijlocii”, Prioritatea de 
investiţii 2.2 A ITI - „Sprijinirea creării și extinderea capacităților avansate de producție și dezvoltarea 
serviciilor”. 

Valoarea totală a proiectului este de 9.021.867,98 lei, din care valoarea sumei nerambursabile din partea 
Fondului European de Dezvoltare Regională este de 3.950.710,27 lei. Durata de implementare a proiectului 
a fost de 45 luni (04.04.2018 - 31.12.2021). 

Obiectivul general al proiectului îl constituie creșterea cifrei de afaceri și a profitabilității firmei.  Obiectivele 
specifice ale proiectului vizează: 
- creșterea gradului de utilizare a tehnologiilor moderne în procesul de producție prin achiziția de utilaje 

de ultimă generație în domeniul vizat prin proiect; 
- extinderea capacității de producție cu 70% din primul an de operare a investiției; 
- pătrunderea produselor firmei pe noi piețe, inclusiv pe cea on-line (e-commerce). 

Implementarea acestui proiect a permis completarea utilajelor proprii/înlocuirea utilajelor închiriate în 
fluxul tehnologic cu mașini cu grad ridicat de automatizare și/sau cu control numeric (CNC, mașini de tăiat 
in 3 axe, linii de lustruit și ceruit lastre, mașină de profilat/lustruit canturi, mașină de sortat, ventuze 
vacuum pentru dale, mașină de tăiat cu jet de apă etc.). Inovațiile în plan tehnologic introduse în cadrul 
acestui proiect influențează în mod benefic întregul proces productiv și conduc la îmbunătățirea calității 
produselor, optimizarea consumurilor de materii prime și materiale, creșterea securității la locul de muncă, 
diminuarea substanțială a rebuturilor, reducerea importantă a deșeurilor generate, creșterea eficienței 
energetice. MAER IMPORT EXPORT S.R.L. a realizat, în acest fel, în fabrica sa din municipiul Tulcea, o 
extindere importantă a capacităților sale de producție, angajând de pe piața locală a muncii. 

Proiectul implementat de către MAER IMPORT EXPORT S.R.L. face parte dintr-o strategie de dezvoltare pe 
o perioadă de circa 10 ani, timp în care firma dorește să își adjudece 80% din piața județeană de profil, o 
cotă de minimum 30% în Regiunea de Dezvoltare Sud-Est și una de 20% la nivel național. 

Informaţii suplimentare se pot obţine la: Doina Mușat, Responsabil legal, tel. 0756029223, e-mail: 
admin.fonduri@maergroup.com 

Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să 
vizitaţi www.fonduri-ue.ro, site-ul web al Programului Operaţional Regional 2014-2020, www.inforegio.ro, 
precum şi pagina de Facebook a programului, facebook.com/inforegio.ro. 

 

Investim în viitorul tău! Proiect cofinanțat din Fondul European 
de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Regional 2014-2020 
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Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României 
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