
 

 

 

 

 

“Extinderea capacității de producție a S.C. Mega Construct Metal SRL  

prin construirea unei hale de producție usi interior, inclusiv dotare”,  

COD SMIS 114034 

 

Mega Construct Metal SRL, implementeaza proiectul ”Extinderea capacității de producție a S.C. Mega 

Construct Metal SRL prin construirea unei hale de producție usi interior, inclusiv dotare”, COD SMIS 114034, 

ca urmare a incheierii contractului de finantare nr. 2870/08.08.2018, cu Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor 

Publice și Administrației în calitate de Autoritate de Management, şi Organismul Intermediar Agenţia 

pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia, pe de altă parte. 

Proiectul face obiectul unei finantari nerambursabile acordate prin Regio- Programul Operational Regional 

2014-2020, Axa prioritara 2 – „Imbunatatirea competitivitatii  intreprinderilor mici si mijlocii”, Prioritatea de 

investitie 2.2. Sprijinirea crearii si extinderea capacitatilor avansate de productie si dezvoltarea serviciilor. 

Beneficiarul proiectului : Mega Construct Metal S.R.L. 

Scopul proiectului : proiectul de investitii are ca scop imbunatatirea competitivitatii Mega Construct Metal 

SRL , adresandu-se atat pietei nationale , cat si celei internationale, in urmatorii 5 ani . 

Obiective specifice: 

1. Realizarea unei investitii initiale prin extinderea capacitatii unitatii existente, fata de anul 2016. 

Pentru realizarea acestui obiectiv specific, Mega Construct Metal SRL are in vedere implementarea unui 

proiect cu finantare publica, prin care se urmareste construirea unei hale de productie si achizitionarea unor 

echipamente  de productie de usi din MDF. 

2. Cresterea productivitatii muncii a Mega Construct Metal SRL, fata de anul 2016, prin cresterea volumului 

de usi de interior produse. 

Pentru realizarea acestui obiectiv specific, Mega Construct Metal SRL, are in vedere producerea de usi de 

interior folosind linia de productie automatizata, crescand volumul de usi interior produse, de la 5% din 

productia totala la aproximativ 40% din productia totala. 

3. Cresterea volumului vanzarilor fata de anul 2016, prin promovarea usilor de interior produse. 

Rezultate asteptate:  

1. Extinderea capacitatii unitatii existente, fata de anul 2016, a SC Mega Construct Metal SRL. 

2. Volum de productie a usilor de interior crescut, fata de anul 2016, pentru Mega Construct Metal SRL. 

3. Volumul vanzarilor crescut , fata de anul 2016, pentru Mega Construct Metal SRL. 

 

 



 

 

 

Durata de implementare:  55 de luni, intre 01.03.2017 si 31.12.2021. 

Valoarea totală a proiectului este de 8.788.344,45 lei, din care:  
- 7.288.313,46 lei - valoarea totala eligibilă compusă din: 4.514.837,53 lei - valoarea eligibilă 

nerambursabilă din FEDR, 677.225,63 lei - valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul național si : 
2.773.475,93 lei - valoarea cofinanțării eligibile a beneficiarului; 

- 1.500.030,99 lei - valoarea neeligibilă inclusiv TVA. 
 

Detalii suplimentare referitoare la proiect pot fi oferite de Dl. Mehmet Bulent Dumlu, tel: 0723 601 958 /  

0245 658 287 , e-mail : mega@megadoor.ro.  

Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să 
vizitați www.fonduri-ue.ro (http://www.fonduri-ue.ro), www.inforegio.ro (http://www.inforegio.ro),  
precum și www.facebook.com/inforegio.ro (http://www.facebook.com/inforegio.ro). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

  
                                                                         

 
 

 
 

Oraș Răcari, România, Str. Ion Ghica, nr.240A,Gherghani județul Dâmbovița, 
Telefon:  0245658828, Fax 0245658287, e-mail: mega@megadoor.ro 
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