„DEZVOLTAREA SI EXTINDEREA AFACERILOR SC STELMIT EXIM SRL IN DOMENIUL
FABRICARII ALTOR PIESE SI ACCESORII PENTRU AUTOVEHICULE SI PENTRU
MOTOARE DE AUTOVEHICULE”, SMIS 114718

Proiectul a fost finanțat în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 2 –
Îmbunătățirea competitivității întreprinderilor mici și mijlocii, Prioritatea de investiții 2.2 – Sprijinirea
creării si extinderea capacitaților avansate de producție si dezvoltarea serviciilor.

Titlul proiectului: “DEZVOLTAREA SI EXTINDEREA AFACERILOR SC STELMIT EXIM SRL
IN DOMENIUL FABRICARII ALTOR PIESE SI ACCESORII PENTRU AUTOVEHICULE SI
PENTRU MOTOARE DE AUTOVEHICULE”
Denumirea beneficiarului: STELMIT EXIM S.R.L.
Scopul proiectului/Obiectivul general: Modernizarea societatii cu echipamente performante de
ultima generatie, în scopul imbunatatirii potentialului de export, al cresterii productivitatii si
competitivitatii acesteia in domeniul operatiunilor aferente cod CAEN 2932
Obiectivele specifice ale proiectului:
1. Inovarea de activitate, proces si produs in cadrul societatii noastre prin diversificarea activitatii derularea unei noi activitati aferente codului CAEN 2932 - Fabricarea altor piese si accesorii
pentru autovehicule si pentru motoare de autovehicule si achizitia unui numar de 3 echipamente
specifice;
2. Crearea unui numar de 3 noi locuri de munca, dintre care 1 pentru persoane din categorii
defavorizate, prin respectarea principiilor nediscriminarii si a respectarii egalitatii de sanse si gen
si minim 1 nou angajat incercam sa fie persoana de gen feminine;
3. Implementarea in continuare la nivelul societatii a principiilor privind dezvoltarea durabila (prin
achizitionarea unor recipiente pentru colectarea selectiva a deseurilor, recipient colectare deseuri
metalice), a eficientei energetice (achizitionarea de panouri fotovoltaice, eficientizarea
iluminatului in spatiile de productie - instalatii de iluminat cu becuri led si senzori de miscare,
soft gestiune energie), a incurajarii accesului peroanelor cu dizabilitati (achizitia unei toalete
mobile pentru persoane cu dizabilitati, etc);
4. Certificarea ISO pentru calitate/mediu; certificare produse si procese de productie;
5. Achizitionarea si implementarea unor solutii informatice pentru cresterea vizibilitatii firmei in
spatiul virtual (promovare etc) si pentru cresterea vanzarilor on-line;
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6. Implementarea unor activitati de internationalizare pentru cresterea productiei si distribuirea
acesteia in afara tarii;
7. Incheierea de parteneriate cu societati puternice care distribuie produse in afara tarii si, astfel,
accesul lapiete externe.
Rezultatele Proiectului:
1. Diversificarea activitatilor societatii prin functionarea celor 3 echipamente achizitionate aferente
noului cod CAEN 2932 - Fabricarea altor piese si accesorii pentru autovehicule si pentru
motoare de autovehicule;
2. Existenta celor 3 noi angajati ai societatii, din care 1 persoana din categorii defavorizate si minim
1 persoana de gen feminin;
3. Eficientizarea energetica ca urmare a achizitionarii unui sistem de panouri fotovoltaice, a
sistemului de iluminat spatiu de productie cu becuri led si senzori de miscare, facilitarea accesului
persoanelor cu dizabilitati prin achizitionarea unei toalete ecologice pentru persoane cu dizabilitati,
echipamente cu posibilitate de dotare pentru persoane cu dizabilitati, protectia mediului prin
achizitionarea unor recipiente pentru colectarea selectiva a deseurilor si a unui recipient pentru
deseurile metalice.

Perioada de incepere:
Proiectul a început în data de 01.04.2017, contractul de finanțare fiind semnat în data de 14.02.2018.
Perioada de implementare: 01.04.2017 – 30.06.2020

Valoarea totala a proiectului :
2,374,529.56 lei:
Valoarea finantarii nerambursabile: 1,382,000.00 lei, din care:
- 1,174,700.00 Contribuție din FEDR;
- 207,300.00 Contribuție din bugetul național.

„Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să
vizitaţi www.mfe.gov.ro, www.inforegio.ro, facebook.com/inforegio.ro”
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