
 

    
 

Anunț de presă 
 
 
 

Data:10.10.2018 
 

LANSARE PROIECT 

“ACHIZIȚIONAREA DE ECHIPAMENTE ȘI UTILAJE TEHNOLOGICE ÎN SCOPUL CREĂRII 

UNEI ACTIVITĂȚI NOI ÎN CADRUL S.C. PALTINUL INTERAX PROIECT S.R.L., 

ÎN MUNICIPIUL BOTOȘANI, JUDEȚUL BOTOȘANI” 
 

 
Societatea comercială PALTINUL INTERAX PROIECT S.R.L., cu sediul în Municipiul Botoșani, str. Cișmea nr. 41, județul Botoșani, 
cod poștal 710292, România, derulează, începând cu data de 11.06.2018 și având ca termen de finalizare data de 10.06.2019, 
proiectul “Achiziționarea de echipamente și utilaje tehnologice în scopul creării unei activități noi în cadrul S.C. PALTINUL INTER- 
AX PROIECT S.R.L., în Municipiul Botoșani, județul Botoșani”, cod SMIS 112273, cofinanțat prin Fondul European de Dezvoltare 
Regionala, în baza contractului de finanțare 2381 / 11.06.2018. 

Proiectul este finanțat prin Regio – Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 2 “Îmbunătățirea competitivității 
întreprinderilor mici și mijlocii”, Prioritatea de investiții 2.1 – “Promovarea spiritului antreprenorial, în special prin facilitarea ex- 
ploatarii economice a ideiilor noi și prin încurajarea creării de noi întreprinderi, inclusiv prin incubatoare de afaceri”. 

 
Autoritatea de Management: Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice. 

 
Organismul Intermediar: Agenția de Dezvoltare Regională Nord-Est. 

 
Valaorea totală a proiectului este de 1.470.979,19 lei, din care asistența financiară nerambursabilă este de 894.293,12 lei. 

 
Obiectivul general al proiectului îl reprezintă dezvoltarea susținută a activității societății PALTINUL INTERAX PROIECT S.R.L. prin 
înființarea unei activități noi, inovatoare – Hală de producție panouri de lemn (cod CAEN 1621) – activitate ce necesită achiziționar- 
ea de echipamente și utilaje tehnologice noi, crearea și menținerea a 5 locuri noi de muncă, ceea ce va duce la creșterea eficienței, 
productivității și a competitivității societății, având ca punct final consolidarea poziției pe piață a acesteia. 

 
Detalii suplimentare puteți obține de la: 

Persoană de contact: Daniel GRIGOREANU, 

Funcția: Administrator, 

Tel.: 0749 248 880, e-mail: daniel_grigoreanu@yahoo.com 
 

 

Investim în viitorul tău! Proiect cofinanţat din Fondul European 
 

de Dezvoltare Regională prin Programul Operaţional Regional 2014-2020 
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