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S.C Autonova SA , în calitate de Beneficiar,  a derulat proiectul „ Modernizarea activitatii prin 

achizitia de utilaje”, cod SMIS 112707, finanțat prin REGIO - Programul Operaţional Regional 2014-

2020, Axa prioritară 2: ”Îmbunătăţirea competitivităţii întreprinderilor mici și mijlocii”, Prioritatea 

de investiţii 2.2. : “2.2 Sprijinirea crearii si extinderea capacitatilor avansate  de productie si 

dezvoltarea serviciilor”. 

Contractul de finanțare nr. 3033/03.09.2018 a fost încheiat cu Ministerul Dezvoltării Regionale si 

Administratiei Publice în calitate de Autoritate de Management și cu Agenţia pentru Dezvoltare 

Regională Nord-Vest, în calitate de Organism Intermediar. 

Valoarea totală a proiectului este de 3.535.213,73 lei, din care valoarea sumei nerambursabile este 

de 1.848.437,91 lei, valoare eligibila nerambursabila din FEDR 1.571.172,22 lei si valoare eligibila 

nerambursabila din bugetul national 277.265,69 lei. 

Obiectivul general al proiectului il constituie imbunatatirea competitivitatii economice prin 

cresterea productivitatii muncii la S.C AUTONOVA S.A. in sectorul competitiv identificat in 

Strategia Nationala pentru Competitivitate, respectiv industria auto si componente. 

Obiectivele specifice sunt:  

1. Achizitionarea a 5 echipamente tehnologice de specialitate si 1 sistem de programare 

conversational pentru PC cu furnizare automata de tehnologica, care vor sprijini dezvoltarea 

AUTONOVA S.A pentru îmbunatatirea capacitatilor avansate de dezvoltare a produselor, în 

vederea cresterii competitivitatii regionale si nationale. 

2. Dezvoltarea pozitiei pe piata internationala a SC AUTONOVA SA prin participarea la 1 targ 

international in domeniul auto. 

3. Implementarea standardului international SA 8000:2014 in vederea imbunatatirii conditiilor de 

munca ale angajatilor, a respectarii drepturilor fundamentale ale acestora, a contracararii oricaror 

forme de discriminare a salariatilor si a a sigurarii de sanse egale pentru acestia. 

Durata de implementare a proiectului este de 27 de luni, respectiv intre data 01.04.2017 si data 

30.06.2019. 

Prin implementarea proiectului SC Autonova SA a achizitionat 5 echipamente tehnologice de 

specialitate, 1 sistem de programare conversational si s-au creat 4 locuri noi de munca pe perioada 

nedeteriminata. 

Informaţii suplimentare se pot obţine la: 

Ciprian Dan Costea, Funcție: Reprezentant legal 
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Tel.0261.769.564 

E-mail: autonova@autonova.ro 

 

 

 

 

 

Investim în viitorul tău! Proiect cofinanțat din Fondul European 

de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Regional 2014-2020 

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

Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României 


