
            

 

                                            

 
Comunicat de presă 

Data: 24.04.2018  
 

Finalizare implementare proiect  
 
 
Tipul materialului: comunicat de presa  
 
Titlul proiectului: Îmbunătățirea competitivității economice a SC MIM DRAGON SRL prin dotarea secției de producție publicitară cu 
echipamente/utilaje/instalații de ultimă generație 
 
Numele beneficiarului: SC MIM DRAGON SRL 
 
Obiectivele proiectului: Obiectivul general al proiectului este Imbunatatirea competitivitatii societatii in urmatorii 3 ani de la 
implementarea proiectului. Obiectivele specifice sunt: Implementarea unui proiect cu finantare din fonduri europene in vederea 
dotarii societatii cu echipamente, utilaje si instalatii de ultima generatie care o sa impregneze un grad de inovare mare in fluxul de 
productie si in dezvoltarea acestora; Diversificarea ofertei societaþii (se vor crea cel putin 2 produse noi dupa implementarea 
proiectului si se vor dezvolta cele existente); Cresterea numarului mediu de salariati ai societatii la sfarsitul perioadei de 
implementare a proiectului (se vor crea inca 5 locuri de munca cu norma intreaga). 
 
Valorea totală a contractului de finanţare este de 1.267.709,22 lei, din care 1.061.565,71 lei – valoare totală eligibilă, 721.774,45 lei 
– valoare eligibilă nerambursabilă din FEDR, 127.371,96 lei – valoare eligibilă nerambursabilă din bugetul naţional şi 212.419,30 lei – 
valoarea cofinanţării eligibile a Beneficiarului, valoarea neeligibilă (inclusiv TVA) a proiectului fiind 206.143,51 lei. 
 
Data începerii şi finalizării proiectului: 22.06.2016 – 31.05.2018, conform contractului de finanțare. 
 
Codul MySMIS: 102413 
 
Prin finalizarea implementării acestui proiect au fost achizitionate de către societate: 1 IMPRIMANTA FLATBED UV, 1 CNC, 1 

GHILOTINA ELECTRICA, 1 IMPRIMANTA TRICOURI, 1 MASINA BRODAT PROFESIONALA, 1 TRIMMER, 1 CUTTER PLOTER, 1 aparat de lipit 

poliplan , 1 WORKSTATION, 1 LAPTOP, 1 N.A.S. (Network Attached Storage), 1 echipament ce va produce energie din sursa 

regenerabila: o instalatie cu panouri fotovoltaice ce va asigura iluminatul cu LED al sectiei de productie și un kit cu tomberoane 

pentru a se putea realiza colectarea selectiva a deseurilor. Aceste dotări au condus la diversificarea ofertei societații.  Proiectul s-a 

implementat în municipiul Slatina, str. Dealul Viilor, nr. 7, județul Olt, acesta având un impact pozitiv asupra creșterii nivelului de 

ocupare din localitate. Prin proiect au fost angajate 5 persoane cu normă întreagă din care o persoana din categoria persoanelor 

defavorizate și o persoana de sex feminin. 

 

Date de contact: Dragonu Ion-Cristian-Administrator, Tel/fax/e-mail: 0734 321 321, 0372 005 725, office@mimdragon.ro 

 

 
 
 

 
Investim în viitorul tău! Proiect cofinanţat din Fondul European 

de Dezvoltare Regională prin Programul Operaţional Regional 2014-2020 

 
 

www.inforegio.ro      |     facebook.com/inforegio.ro 
 

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului Romaniei 

 

http://www.inforegio.ro/

