Descriere proiect pagina web
Data: August 2021
Titlu: Achizitie utilaje pentru crearea unei noi unitati in cadrul societatii Rasub Construct SRL
RASUB CONSTRUCT S.R.L. anunţă începerea activităţilor proiectului “Achizitie utilaje pentru crearea unei noi unitati in
cadrul societatii Rasub Construct SRL“ Cod SMIS 139307.
Proiectul este finanțat prin Regio Programul Operaţional Regional 2014–2020, care este implementat la nivel național de
către Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei, iar la nivelul regiunii Sud-Vest Oltenia de către Agenţia
pentru Dezvoltare Regională Sud-Vest Oltenia în calitate de Organism Intermediar.
Proiectul este prevăzut a se derula în perioada 01.04.2020 - 31.12.2022, perioada de implementare fiind de 33 de luni,
cu o valoare totală de 7.512.848,54 lei. Finanțarea nerambursabilă primită este în valoare de 4.477.638,93 lei, din care
3.805.993,14 lei din FEDR si 671.645,79 lei din valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul naţional. Contract de
finantare Nr. 6979 / 01.07.2021.
Obiectivul general al proiectului/Scopul proiectului:
Obiectivul principal al proiectului il constituie imbunatatirea competitivitatii intreprinderii Rasub Construct SRL prin
realizarea unei investitii initiale in domeniul CAEN 1623 – „Fabricarea altor elemente de dulgherie si tâmplarie, pentru
constructii” prin crearea unei noi unitati de productie.
Obiectivele specifice ale proiectului:
➢ 1. Crearea unei unitati noi in domeniul CAEN 1623 – „Fabricarea altor elemente de dulgherie si tâmplarie, pentru
constructii” prin:
- Dotarea cu echipamente tehnologice si utilaje specifice activitatii mentionate anterior
- Achizitionarea de programe software specifice activitatii mentionate anterior.
➢ 2. Derularea de activitati specifice prioritatii de investitie in vederea dezvoltarii capacitatii intreprinderii de a-si
dezvolta si mentine avantajul competitiv:
- Implementarea procesului de recertificare al sistemului de management al calitatii (ISO 9001:2015), al mediului
(ISO 14001:2015) si al securitatii ocupationale (45001:2018)
- Implementarea procesului de certificare a produselor nou obtinute in conformitate cu standardele de referinta
SR EN 14351-1+A2:2016 si a standardelor de metoda si de clasificare aferente
- Participarea in calitate de expozant, la un targ de profil din afara Romaniei.
➢ 3. Respectarea si promovarea principiilor orizontale privind dezvoltarea durabila, egalitate de sanse, de gen si
nediscriminarea prin:
- Achizitionarea echipamentelor mai eficiente energetic: achizitionarea unui CNC+scule dotat cu sisteme de
antrenare si carcasa de exhaustare eficiente energetic si cu funcþie de economisire a energiei.
- Minimizarea la sursa a deseurilor generate. Cresterea gradului de recuperare si reciclare a deseurilor:
achizitionarea unei Masini de imbinat in dinti (recuperarea deseurilor de profile din lemn provenite din
debitare prin imbinarea acestora si reutilizarea lor in fluxul tehnologic), a unor Exhaustoare (dotate cu sistem
de stingere incendiu cu ajutorul prafului si rumegusului provenit din productie), si a unor Cazane incalzire cu
deseu lemnos (pentru alimentarea cu energie termica a locatiei prin refolosirea deseurilor lemnoase
rezultate din productie). De asemenea, se va recertifica sistemul de mediu (ISO 14001).
- Adaptarea echipamentelor pentru operarea de persoane cu dizabilitati: achizitionarea Masinii de slefuit si
calibrat profile (datorita automatizarii cu post de lucru fix).

-

Angajarea 1 persoane din urmatoarele categorii defavorizate: „are varsta cuprinsa intre 15 si 24 de ani” sau
„este recunoscuta ca lucrator cu handicap conform legislatiei nationale”.
Includerea persoanelor de sex feminin atat in echipa de management si implementare a proiectului cat si in
echipa de operare a investitiei.

Rezultatele anticipate ale proiectului:
Dotarea cu active corporale:
- 14 echipamente tehnologice
- 1 echipament care utilizeaza surse regenerabile de energie pentru eficientizarea activitatilor (sistem panouri
fotovoltaice)
- 1 echipament eficient energetic (sistem iluminat LED)
La locatia de implementare a proiectului se va infiinta un punct de lucru la care se va autoriza activitatea derulata in
cadrul proiectului.
La finalul implementarii proiectului se va realiza angajarea personalului suplimentar necesar, intre care 1 persoana din
categorii defavorizate.
Proiectul propus vizeaza crearea unei noi unitati de productie, prin:
- dotarea cu echipamente tehnologice si utilaje specifice: • laser curatare (1 buc), • masina de debitat cu laser (1 buc), •
masina de indoit (1 buc), • echipament de sudare robotizata cu doua brate robot (1 buc), • masina roluit (1 buc), •
motostivuitor (1 buc), • pod rulant (1 buc), • scanner 3D (1 buc), • celula robotizata de sudare (2 buc), • robot
colaborativ sudura (2 buc), • masina multifunctionala pentru profile si tevi (1 buc), • masina stantat (1 buc), • panouri
fotovoltaice (1 buc), • sistem iluminat LED (1 buc).
- Achizitia unui echipament care utilizeaza surse regenerabile de energie pentru eficientizarea activitatilor (sistem
panouri fotovoltaice)
- Achizitia unui echipament eficient energetic (sistem iluminat LED)
Persoana de contact: dna. Diaconu Carmen Funcţia – Manager de proiect RASUB CONSTRUCT S.R.L.; Telefon:
0728/833.504; Adresa de e-mail: office@rasub.ro
Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi:
www.fonduri-ue.ro
www.mfe.gov.ro
Site-ul web al Programului Operaţional Regional 2014-2020: www.inforegio.ro
Pagina de Facebook a programului: https://www.facebook.com/inforegio.ro
Denumirea completă a programului este: Regio - Programul Operațional 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”. Contractul de finanțare a fost încheiat cu
Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei în calitate de Autoritate de Management și cu Agenţia pentru
Dezvoltare Regională Sud-Vest Oltenia, în calitate de Organism Intermediar.
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