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Extinderea capacităţii de producție a Roben SRL prin achiziționarea
de echipamente inovatoare pentru producția de jucării

S.C. ROBEN S.R.L. / Codul MySMIS al proiectului: 136577

Scopul/Obiectivul general al proiectului este creşterea competitivităţii firmei Roben SRL, ca

urmare a introducerii de noi tehnologii moderne în procesele de lucru a societăţii, prin

achiziţionarea de echipamente şi utilaje tehnologice specializate pentru productia de jucării.
Obiectivele proiectului sunt în strânsă legătură cu obiectivul specific aferent „Programul
Operaţional Regional (POR) 2014-2020, axa prioritară 2: ”Îmbunătăţirea competitivităţii
întreprinderilor mici şi mijlocii”, prioritatea de investiţii 2.2 ”Sprijinirea crearii și extinderea
capacităților avansate de producție și dezvoltarea serviciilor”.

Obiectivele specifice ale proiectului: 

1. Extinderea capacității de producție și diversificarea activității prin dotarea cu
echipamente tehnologice specializate pentru producția de jucării, până la finalul

implementării proiectului.

2. Îmbunătăţirea calităţii mediului înconjurător prin asigurarea creşterii gradului de

recuperare şi reciclare a deşeurilor, realizată printr-o colaborare cu un furnizor de colectare

selectivă a deşeurilor în perioada de implementare al proiectului, şi în perioada de
durabilitate al proiectului.

3. Creşterea eficienţei energetice prin achiziţionarea de echipamente eficiente

energetic şi achiziţionarea de instalaţii care folosesc surse de energie regenerabile, în

perioada de implementare a proiectului.

Rezultatele proiectului: 

1. Achiziția de utilaje și echipamente inovatoare pentru producția de jucării.
2. Eficiența energetică crescută la finalizarea implementării proiectului ca urmare a
achiziționării de echipamente eficiente energetic și a utilizării instalațiilor care folosesc surse
de energie regenerabile.

3. Extinderea gamei de produse comercializate ca urmare a realizarii investiției și

diversificarea activității de producție jucării prin suflare.

Investim în viitorul tău! Proiect cofinanțat din Fondul European

de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Regional 2014-2020.
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Data semnării contractului de finanțare: 22.12.2020

Perioada de implementare a proiectului (conform contractului de finanțare) : 32 luni, respectiv

între data 01.02.2020 și data 30.09.2022

Valoarea totală a contractului de finanțare: 3.587.598,77
Valoarea eligibilă nerambursabilă din FEDR: 1.022.732,12

Valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul național: 180.482,13

Valoarea finanțării nerambursabile a contractului de finanțare: 1.203.214,25

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