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Stimate Domn,
Referitor la solicitarea Dumneavoastra de avizare a materialelor de informare si publicitate transmise la
ADR Nord-Est facem urmatoarele precizari:




Evaluarea urmareste respectarea de catre materialele de informare si publicitate transmise, a
prevederilor Manualului de Identitate Vizuala al Programului Operational Regional 2014 – 2020 (editia
in vigoare);
Neindeplinirea acestor obligatii poate avea drept consecinta pierderea fondurilor alocate pentru
informare si publicitate, si aplicarea unor sanctiuni;
Responsabilitatea privind textul materialelor revine, in totalitate, expertilor organizatiei care a primit
finantarea.

In consecinta va informam ca urmatoarele materiale raspund cerintelor privind informarea si publicitatea:

• Comunicat de presa finalizare proiect

Date de contact pentru relatii suplimentare:
Biroul Regional de Informare
Telefon: 0233 218071; 0233 224167
Fax: 0233 218072
E-mail: publicitate@adrnordest.ro

Cu stima,

Lucian Hofman
Expert
Agentia pentru Dezvoltare Regionala Nord-Est
Organism Intermediar pentru Programul Operational Regional 2014-2020

COMUNICAT DE PRESA

Data: 31.03.2021

Privind inchiderea proiectului MODERNIZARE VALYROM PROD SRL PRIN ACHIZITIA DE UTILAJE SI
ECHIPAMENTE PERFORMANTE, cod SMIS 130866.
1.Beneficiar: VALYROM PROD SRL
2.Valoarea proiectului: 1385301.59 ron, din care 806616.31 ron valoarea eligibila nerambursabila FEDR,
142344.05 ron valoarea eligibila nerambursabila din BS, 213468.62 ron valoarea cofinantarii eligibile a
beneficiarului Valyrom Prod SRL, valoare neeligibila 222872.61 ron.
7.Obiectivul proiectului: dezvoltarea afacerii intreprinderii prin achizitia de tehnologie moderna care sa
permita realizarea unei structuri de afacere intr-o zona cu potential de crestere ridicat- orasul Tg.Neamt
ce face parte din Regiunea de dezvoltare Nord–Est.
8.Obiective specifice:
• achizitionarea unui numar de 9 utilaje/echipamente (termen – 1 an);
• optimizarea productiei prin achizitionarea unui UPS (termen – 1 an);
• diversificarea produselor prin introducerea a doua produse noi, factor inovativ, jambiere si
genunchere pentru sportivi (termen – 1 an);
• schimbarea procesului de productie prin introducerea de echipamente/masini cu dublu cilindru
si a masinilor pentru genunchere si jambiere, factor inovativ (termen – 1 an);
• achizitionarea unui sistem integrat de furnizare a energiei electrice bazat pe resurse regenerabile
(termen – 1 an);
• dezvoltarea resurselor umane ale intreprinderii prin angajarea unui numar de 5 persoane (termen
– 1 an);
• dezvoltarea unei strategii de marketing care sa propulseze firma in topul primelor 3 de gen din
Regiunea NE (termen – 1-2 ani);
• optimizarea actualului sistem de selectare a deseurilor, (termen - 1 an);
9.Rezultate asteptate:
• se diversifica activitatea firmei ca produs si proces;
• se reduce consumul de energie si se creaza premisele pentru dezvoltarea unei politici durabile,
dezvolta o politica „green” menita sa protejeze mediul inconjurator;
• se imbunatateste si consolideaza imaginea comerciala a firmei;
• cresc competentele tehnice prin introducerea de noi echipamente si utilaje performante;
• se optimizeaza timpul de realizare al comenzilor si implicit creste volumul vanzarilor;
Impactul proiectului este unul radical: au fost create 5 locuri noi de munca, din care 2 din randul
categoriilor defavorizate; de asemenea, masurile privind durabilitatea au avut un impact pozitiv asupra
calitatii serviciilor locale, prin optimizarea unui sistem de colectare selectiva a deseurilor.In cadrul
Investim în viitorul tău! Proiect cofinanțat din Fondul European
de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Regional 2014-2020
proiectului au fost organizate seminarii de prezentare si promovare a proiectului, la care au fost invitati
reprezentanti ai comunitatii locale.
Contact: VALYROM PROD SRL, Oras Tirgu Neamt, judetul Neamt, tel: 0745080332, email:
valyromprod@gmail.com, web: https://atelieruldesosete.ro/.

Comunicatul se regaseste la urmatoarea adresa:
https://www.ziarulevenimentul.ro/stiri/economie/comunicat-de-presa-privind-inchiderea-proiectuluimodernizare-valyrom-prod-srl-prin-achizitia-de-utilaje-si-echipamente-performante-cod-smis-130866-217505094.html

