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DISEMINARE REZULTATE PROIECT 

 
S.C. BIRCHWOOD S.R.L. anunță finalizarea implementării proiectului “DIVERSIFICAREA ACTIVITĂȚII S.C. 

BIRCHWOOD S.R.L. ÎN VEDEREA CREȘTERII COMPETITIVITĂȚII”, cod SMIS 102601, proiect finanțat prin Programul 

Operațional Regional 2014 – 2020, Axa prioritară 2 - “Îmbunătăţirea competitivităţii întreprinderilor mici şi mijlocii”, 

Prioritatea de investiții 2.1 - “Promovarea spiritului antreprenorial, în special prin facilitarea exploatării economice a 

ideilor noi și prin încurajarea creării de noi întreprinderi, inclusiv prin incubatoare de afaceri”. 

Prin implementarea proiectului, firma a urmărit diversificarea activității și dezvoltarea unei activități secundare 

aferentă codului CAEN 2511 –„Fabricarea de construcții metalice și părți componente ale structurilor metalice”. 

Scopul proiectului a fost achiziția de utilaje și echipamente performante, majoritatea automatizate și dotate cu 

softuri de ultimă generație pentru producerea de structuri metalice pentru construcții, de calitate superioară. 

Valoarea totală a proiectului a fost de 1.107.488,37  lei, iar valoarea finanțării nerambursabile de 849.404,16 lei.   

Proiectul a fost implementat în municipiul Piatra Neamț, str. Fermelor nr. 20B, județul Neamț, Regiunea Nord-Est.  

Prin realizarea acestui proiect s-a urmărit dezvoltarea economică și socială a microîntreprinderii  S.C. BIRCHWOOD 

S.R.L. L  prin crearea de noi locuri de muncă și prin dotarea cu echipamente de ultimă generație care permit 

introducerea de noi servicii pe piața de profil și care vor conduce la dezvoltare economică locală. Echipamentele 

achiziţionate vor conduce la creșterea valorii adăugate a produselor și serviciilor realizate de firmă, creșterea 

viabilității economice a investiției, crearea de noi  locuri de muncă cu impact major în dezvoltarea economică locală. 

Ca urmare a finalizării proiectului au fost achiziționate 18 utilaje/echipamente tehnologice, 3 dotari, 1 soft de 

proiectare și au fost create 5 locuri de muncă permanente. 

Achiziția echipamentelor de ultimă generație va avea un impact semnificativ atât asupra calității produselor ce vor fi 

fabricate și comercializate, cât și asupra productivității firmei. 

 

Date de contact - S.C. BIRCHWOOD  S.R.L., telefon: 0731328144, e-mail: birchwood.neamt@gmail.com, persoana de 

contact: Rotundu Ana – Administrator. 

Investim în viitorul tău! Proiect cofinanțat din Fondul European 
de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Regional 2014-2020 


