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Data 11 noiembrie 2019
Finalizarea proiectului “Extinderea capacităţii de producţie la DELTA ENGINEERING
AUTOMATION SRL”
S.C. DELTA ENGINEERING AUTOMATION SRL, în calitate de Beneficiar, anunţă finalizarea
proiectului “Extinderea capacităţii de producţie la DELTA ENGINEERING AUTOMATION SRL”, cod
SMIS 110136, finanțat prin REGIO - Programul Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 2:
“Îmbunătăţirea competitivităţii întreprinderilor mici și mijlocii”, Prioritatea de investiţii 2.2.
“Sprijinirea creării și extinderea capacităților avansate de producție și dezvoltarea serviciilor”.
Locația de implementare a proiectului este la adresa Localitatea Bușag, oraș Tauții Măgherăuș,
str. 112 nr. 91, Județ Maramureș.
Contractul de finanțare nr. 2776/31.07.2018 a fost încheiat cu Ministerul Dezvoltării Regionale si
Administraţiei Publice în calitate de Autoritate de Management și cu Agenţia de Dezvoltare
Regională Nord-Vest, în calitate de Organism Intermediar.
Valoarea totală a proiectului este 6.648.335,15 lei, din care valoarea sumei nerambursabile este
3.466.479,79 lei, valoarea eligibilă nerambursabilă din FEDR este 2.946.507,82 lei (52,74%), iar
valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul naţional este 519.971,97 lei (9,31%).
Obiectivul general al proiectului constă în extinderea capacității de producție a societății DELTA
ENGINEERING AUTOMATION SRL.
Obiectivele specifice ale proiectului sunt:
1: Extinderea capacității de producție prin modernizarea bazei tehnico-materiale a societății,
prin achiziționarea de echipamente și instalații de producție noi, de ultimă generație.
Achiziționarea echipamentelor și instalațiilor de producție prin prezenta propunere de investiție
va asigura o creștere de minim 15% a echipamentelor de detectat fisuri în recipienți din plastic pe
care societatea îi comercializează.
2: Crearea prin proiect a 3 locuri noi de muncă. Angajarea de personal nou va conduce la
creșterea capacității de producție prin acoperirea necesarului de resurse necesare pentru
operarea echipamentelor și instalațiilor de producție achiziționate prin proiect.
3: Promovarea produselor companiei prin desfășurarea de acțiuni de publicitate atât la nivel
național, cât și internațional. Având în vedere că societatea își va crește producția cu cel puțin
15%, aceasta își propune participarea, în calitate de expozant, la două târguri internaționale din
afara României în vederea promovării produselor, mizând pe o creștere a vânzărilor pe plan
internațional.

Rezultate:
Rezultatele obiectivului specific 1:
Extinderea și modernizarea bazei tehnico-materiale a societății prin achiziționarea de
echipamente și instalații de producție în vederea creșterii capacității de producție, respectiv:
• 1 instalație de debitare cu laser
• 1 aplicație informatică-software pentru controlul programat al instalației de debitare cu
laser
• 1 strung CNC
• 1 robot de sudura
• 1 instalație de exhaustare
2. Rezultatul obiectivului specific 2 constă în crearea a 3 locuri nou de muncă ce vor acoperi
necesarul de personal în vederea operării în condiții optime a investiție pentru creșterea
capacității de producție a produselor companiei. De asemenea, prin proiect se urmărește
organizarea locurilor de muncă în scopul asigurării condițiilor optime pentru organizarea
procesului de producție astfel încât să se obțină o productivitate maximă a muncii. Această
organizare se face prin adaptarea infrastructurii de lucru (echipamente/instalații de producție) la
capacitatea
maximă
a
operatorilor,
introducerea
în
fluxul
tehnologic
a
echipamentelor/instalațiilor de producție (achiziționate prin proiect) ușor de manevrat și
angajarea persoanelor pe următoarele poziții:
• 2 operatori la mașini-unelte cu comandă numerică-în vederea operării instalației de
debitare cu laser și strungului cnc
• 1 sudor-în vederea operării robotului de sudură
3. Rezultatele obiectivului specific 3 :
Promovarea produselor societății pe plan internațional prin participarea la două târguri din afara
României în calitate de expozant, unde compania va urmări:
• Atragerea de noi clienți prin posibilitatea de a demonstra calitatea produselor oferite
participanților și vizitatorilor.
• Creșterea nivelului de conștientizare a mărcii pe piața internațională.
• Optimizarea afacerilor prin acumularea de cunoștințe de bază.
• Creșterea exportului produselor pe piețe de desfacere noi pentru companie
Durata de implementare a proiectului este de 43 de luni, respectiv în perioada 13.12.2016 30.06.2020.
Prin implementarea proiectului DELTA ENGINEERING AUTOMATION SRL a achiziționat
echipamente tehnologice de specialitate, software de specialitate și s-au creat 3 noi locuri de
muncă pe perioadă nedeteriminata. Prin implementarea proiectului, compania a reușit să își
clădească un renume regional prin oferirea produse competitive pe piața locală, regională,
națională și chiar internațională. Societatea vine în întâmpinarea clienților săi cu produse
competitive, și nu în ultimul rând, cu o echipă ce asigură satisfacerea celor mai exigente cerințe.
Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă
invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro.

Informaţii suplimentare se pot obţine la:
Paul Raeymaekers, Funcție: Administrator/ Reprezentant legal
Tel. 0740.099.800, Fax: 0362.402.961, E-mail: prm@delta-engineering.be
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