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Numar contract de finantare: 7049/30.08.2021 
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 

 

Beneficiar: PRODAL P. 2003 SRL 
Titlul proiectului: ProD-AL : Progres si Dezvoltare în tehnologia prelucrarii Aliajelor în 
vederea fabricarii de parti componente pentru masinile de utilizare generala 
Cod SMIS 2014+: 139010 
Scopul proiectului: 

Scopul general al proiectului consta în diversificarea producției unei unitați prin dotarea cu 
echipamente tehnologice moderne, cu un program informatic si cu un sistem fotovoltaic, 
toate cu un nivel ridicat al gradului de eficiență energetica in scopul fabricarii de parti 
componente pentru masinile de utilizare generala ca parte componenta din clasa cod 
CAEN 2829 Fabricarea altor masini si utilaje de utilizare generala n.c.a. odata cu 
certificarea conformitații procesului de fabricare de parti componente pentru masinile de 
utilizare generala, certificare/recertificarea a sistemelor de management al calitații, de 
mediu si al sanafații si securitații în munca si cu abordarea pieței intemaționale, creându-
se astfel premisele de crestere a competitivitații S.C. PRODAL P. 2003 S.R.L., a 
economiilor regionale , intervenind in mod direct în indeplinirea obiectivului specific al 
axei prioritare si al prioritatii de investiții. 

Obiective strategice si rezultate : 
obţinerea unui „progres tehnologic” prin dotarea cu echipamente 
tehnologice şi sisteme/programe IT performante; cu impact în 
creşterea gradului de eficienţă energetică şi în creşterea gradului de 
inovare; 

creşterea cifrei de afaceri; 

dorinţa de a deveni lider pe piaţa locală şi regională de profil; 

continuarea demersurilor pentru accesul pe piaţa internaţională. 

Data de incepere:01.04.2020 

Durata de implementarea proiectului : 40 de luni respectiv de la 01.04.2020 pana la 

31.07.2023 

Valoarea totala a proiectului:4740281,70 lei 

Contributia Uniunii Europene:2178735,50 lei 

Contributie Nationala:384482,70 lei 

 

„Pentru informatii detaliate despre celelalte programe cofinantate de Uniunea Europeana va 

invitam sa vizitati www.fonduri-ue.ro” 
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