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Lansarea proiectului „TEHNOLOGIE PENTRU FABRICAREA DE PĂRȚI COMPONENTE PENTRU 
MAȘINILE DE UTILIZARE GENERALĂ” 

 
 
PROCENT S.R.L., în calitate de Beneficiar, implementează proiectul „TEHNOLOGIE PENTRU FABRICAREA DE 
PĂRȚI COMPONENTE PENTRU MAȘINILE DE UTILIZARE GENERALĂ”, cod SMIS 114514, finanțat prin Programul 
Operațional Regional 2014–2020, Axa prioritară 2: „Îmbunătățirea competitivității întreprinderilor mici și 
mijlocii”, Prioritatea de investiții 2.2: „Sprijinirea 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 Agenția pentru Dezvoltare Regională a Regiunii de Dezvoltare Sud-Est, în 
calitate de Organism Intermediar. 
 
Valoarea totală a proiectului este de 4.888.961,69 lei, din care valoarea sumei nerambursabile este de 
2.900.111,45 lei, iar durata de implementare este de 26 de luni (01.02.2017 – 31.03.2019). 
 
Prin achiziționarea unui centru CNC de prelucrare cu laser a metalelor, proiectul permite PROCENT S.R.L. 
realizarea unor produse noi: piese, părți și componente de mașini și instalații industriale rezultate în urma 
prelucrării tablelor de diverse materiale și dimensiuni.  
 
La realizarea fluxului complet de proiectare, producție și distribuție a noilor produse contribuie și echipamentele 
informatice (server, 2 stații de lucru, 1 switch de rețea cu 24 porturi și o imprimantă multifuncțională), software-
ul de proiectare echivalent AutoCAD și motostivuitorul cu capacitate de ridicare de aprox. 5.000 kg, precum și o 
soluție informatică de tip CRM, ce va permite gestionarea la un înalt nivel de calitate a relațiilor cu clienții prin 
optimizarea proceselor de vânzare și servicii pentru clienți. 
 
Prin proiect, PROCENT S.R.L. va certifica și implementa Sistemul de Management Integrat Calitate, Mediu, 
Sănătate și Securitate Ocupațională și va demara implementarea strategiei de internaționalizare a afacerii, 
piețele externe vizate fiind localizate în Uniunea Europeană și în particular Germania. 
 
Proiectul va permite crearea a 3 noi locuri de muncă permanente pentru posturi ce necesită calificare (1 post 
inginer programator; 1 post operator centru CNC, care va îndeplini și atribuții în domeniul gestiunii materialelor 
și a produselor finite; 1 post mecanic motostivuitor), fiind create oportunități de ocupare pentru cel puțin o 
persoană aparținând uneia dintre categoriile defavorizate. 
 
Informații suplimentare se pot obține de la: 
 
Mihai-Lucian DAVID 
Manager proiect 
procent.office@gmail.com 


