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Scurtă descriere a proiectului 

”Dezvoltarea activității societății RA-OL SRL” 
 

 

 

Beneficiar:  SC RA-OL SRL  

Codul MySMIS al proiectului: 137087 

 

Scopul proiectului / Obiectivul general al proiectului: 

Extinderea activității de producție a elementelor de caroserie 

 

Obiectivele specifice ale proiectului: 

1. Eficientizarea fluxului de producție a elementelor de caroserie 

2. Standardizarea calității producției și managementului 

3. Internaționalizare producție elemente de caroserie 

 

Rezultatele proiectului: 

1. Achiziția unor echipamente specifice și a unui software de gestiune a întreprinderii 

2. Certificarea sistemului de management integrat (ISO 9001 și ISO 14001) și al procesului de 

producție. 

3. Participarea la un târg internațional în calitate de expozant 

 

Data semnării contractului de finanțare: 10.12.2020  

Perioada de implementare a proiectului: 10.10.2019 – 31.12.2023 
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Valoarea totală a contractului de finanțare: 5.550.324,68 Lei 

Valoarea eligibilă nerambursabilă din FEDR – contribuția Uniunii Europene: 1.851.238,43 Lei 

Valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul național: 326.689,13 Lei 

Valoarea totală a finanțării nerambursabile: 2.177.927,56 Lei 

 

 

Pentru informații detaliate despre celelalte  programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă 

invităm să vizitați 

 

www.fonduri-ue.ro 

 

www.inforegio.ro  

 

facebook.com/inforegio.ro 

 

 

 

Proiect finanțat prin Regio - Programul Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 

2 „Îmbunătăţirea competitivităţii întreprinderilor mici şi mijlocii”, Prioritatea de 

investiții 2.2. „Sprijinirea creării și extinderea capacităților avansate de producție și 

dezvoltarea serviciilor” 
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