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

 
         Proiect „Hală producție și achiziție utilaje” 

 
 

FIBREX CO SRL este beneficiarul proiectului „ Hală producție și achiziție utilaje”, cod SMIS 112751, co-
finanţat de Uniunea Europeană prin Fondul European de Dezvoltare Regională prin Regio - Programul 
Operațional Regional 2014-2020, în baza contractului de finanţare încheiat cu Ministerul Dezvoltării Lucrărilor 
Publice și Administrației, în calitate de Autoritate de Management, prin Agenția de Dezvoltare Regională Nord-
Vest în calitate de Organism Intermediar pentru Programul Operațional Regional 2014-2020.  

Valoarea totală a proiectului este de 4.857.088,80 lei, din care asistenţa financiară nerambursabilă este de 
2.525.179,18 lei, din care contribuția UE din FEDR este de 2.146.402,30 lei și contribuția națională este de 
378.776,88 lei. 

Proiectul s-a implementat la punctul de lucru al firmei din loc. Crasna, com. Crasna, nr.756, jud. Sălaj.  
Data începerii proiectului a fost 01.12.2016. 
Perioada de implementare de după semnarea contractului de finanțare a fost 21.03.2018 – 30.12.2021. 

Scopul proiectului a fost cresterea competitivitatii firmei prin diversificarea productiei catre un domeniu 
colateral, fabricarea de caroserii auto si parti ale acestora. 

Obiectivele specifice ale proiectului au fost: 
1. Creșterea capacității de producție de caroserii pentru autovehicule și piese componente pentru acestea;  
2. Diversificarea prin producerea de produse noi din acestă gamă;  
3. Optimizarea fluxurilor de producție în vederea reducerii costurilor și asigurarea unui nivel înalt al calității 

produselor. 
          

Rezultatele obținute în urma implementarii acestui proiect sunt următoarele: 
1. Hala de producție, platforma betonată și rețelele de utilități au fost realizate; 
2. 42 de echipamente și dotări precum și o aplicație software pentru producție au fost achiziționate 
3. Firma a participat la un târg internațional în afara României și și-a certificat activitatea conform 

standardelor ISO 9001, ISO 14001 și OHSAS. 
 

 

Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană,                                
vă invităm să vizitați www.fonduri-ue.ro  
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