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- titlul proiectului: ”Dezvoltarea societății MOBUNIC CENTER SRL prin realizarea unei noi activități de
fabricare mobilă; Izolare fonică în cadrul clădirii, izolare termică și hidroizolație acoperiș, sistem de încălzire
pe bază de peleți”
- numele beneficiarului: SC MOBUNIC CENTER SRL
- al programului: Programul Operațional Regional 2014-2020
- al Autorității de Management: MDRAP
- al Organismului Intermediar: ADR Centru
- valoarea totală a proiectului: 2.111.496,36 de lei
-finanțarea nerambursabilă: 1.247.990,69 de lei
-data începerii și data finalizării: 13.04.2018 și 31.01.2019
-codul MySMIS: 112269
- obiectivul general al proiectului: „Obiectivul general al proiectului este realizarea unei învestiții inițiale în
cadrul firmei SC MOBUNIC CENTER SRL prin crearea unei noi unități de producție mobilier conform codului
CAEN 3109 prin fabricarea unor produse care nu au fost fabricate anterior de societate.”
Proiectul ”Dezvoltarea societății MOBUNIC CENTER SRL prin realizarea unei noi
activități de fabricare mobilă; Izolare fonică în cadrul clădirii, izolare termică și hidroizolație acoperiș, sistem
de încălzire pe bază de peleți”, cod MySMIS 112269, finanțat prin Programul Operațional Regional 20142020 este implementat de către SC MOBUNIC CENTER SRL și are o valoare totală de 2.111.496,36 de lei, din
care 1.247.990,69 de lei reprezintă finanțare nerambursabilă. Programul Operațional Regional 2014-2020
este implementat la nivel național de către Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice în
calitate de Autoritate de Management, iar la nivel regional de către ADR Centru, organism intermediar al
programului ce monitorizează implementarea acestui proiect în Regiunea Centru. Proiectul este prevăzut a
se derula în perioada 13.04.2018 – 31.01.2019. Obiectivele proiectului sunt: 1. Crearea unei noi unități de
producție în domeniul de activitate 3109-Fabricare de mobile n.c.a si achiziționarea de active corporale
(echipamente/utilaje tehnologice) si active necorporale
2. Dezvoltarea resurselor umane ale solicitantului, prin angajarea a 3 persoane dintre care cel puțin o
persoana aparținând unei categorii defavorizate
3. Creșterea eficientei energetice prin optimizarea funcționării instalațiilor, crearea unui nou flux tehnologic
eficient din punct de vedere energetic si achiziționarea de instalații care folosesc surse de energie
regenerabile
SC MOBUNIC CENTER SRL
Date de contact beneficiar:
Mun. Odorheiu Secuiesc, str. 1 Decembrie 1918, nr. 7, jud. Harghita, tel. 0266-211 150, fax 0266-211 150,
Email: mobunic@magazinelems.ro
www.regio-adrcentru.ro
www.inforegio.ro I facebook.com/inforegio.ro
Investim în viitorul tău! Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operaţional Regional 2014-2020
Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.

