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Îmbunătăţirea competitivităţii economice prin 
diversificarea activităţii în cadrul Petrouzinex SRL 

 

S.C. Petrouzinex S.R.L., cu sediul în Municipiul Piatra Neamţ, str. General Nicolae 
Dascalescu, nr. 261, jud. Neamţ, anunță semnarea, în data de 27.09.2021 a Contractului de 
finanțare nr. 7124/27.09.2021, pentru implementarea proiectului cu titlul " Îmbunătăţirea 
competitivităţii economice prin diversificarea activităţii în cadrul Petrouzinex SRL ", aferent Cod 
SMIS 135562. 

Proiectul va fi implementat la sediul destinat producţiei din Municipiul Piatra Neamţ, str. 
General Nicolae Dascalescu, nr. 261, jud. Neamţ, prin intermediul unei finanțări nerambursabile 
acordate prin Programul Operational Regional 2014 - 2020, Axa prioritară 2: ”Îmbunătăţirea 
competitivităţii întreprinderilor mici și mijlocii”, Prioritatea de investiţii 2.2 : “Sprijinirea creării și 
extinderea capacităților avansate de producție și dezvoltarea serviciilor”. 

S.C. Petrouzinex S.R.L. a încheiat Contractul de finanțare nr. 7124/27.09.2021 cu Ministerul 
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației în calitate de Autoritate de Management pentru 
Programul Operational Regional 2014 - 2020 și cu Agenția pentru Dezvoltare Regională Nord-Est în 
calitate de Organism Intermediar pentru Programul Operational Regional 2014 - 2020. 

Valoarea totală a proiectului este de 7.711.652,50 Lei din care 4.631.872,62 Lei reprezintă 
finanțarea nerambursabilă, din care finanțată din Fondul European pentru Dezvoltare Regională 
3.937.091,74 lei și Bugetul Național 694.780,88 lei. 

Obiectivul general al proiectului este "dezvoltarea durabilă prin diversificarea activităţii, 
ceea ce presupune investiţii în utilaje performante care să asigure calitatea produselor la nivelul 
standardelor existente pe piaţa internaţională, creşterea portofoliului de comenzi şi a numărului de 
clienţi”.  

Perioada de implementare a proiectului este de 32 luni, respectiv de la 01.11.2019 și pană 
la 30.06.2022. 

 

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