
 
 
 

Anunț de presă 
 

13 mai 2019 
Începerea proiectului  

„DEZVOLTAREA FIRMEI MAR-INA-PRODPREST SRL PRIN INVESTITII IN INOVARE” 
 

S.C. MAR - INA - PRODPREST S.R.L. cu sediul în Municipiul Galati, Romania, Str. SALISTE nr. 20, județul Galati, CUI 5202760, 
J17/383/1994, implementează proiectului cu titlul: „DEZVOLTAREA FIRMEI MAR-INA-PRODPREST SRL PRIN INVESTITII IN INOVARE”, 
cod SMIS 121773, co-finanţat prin Fondul European de Dezvoltare Regională, în baza contractului de finanţare nr. 4182 / 16.04.2019 
încheiat cu Ministerul Dezvoltării Regionale si Administrației Publice în calitate de Autoritate de Management pentru Programul 
Operațional Regional 2014-2020 şi Agenţia de Dezvoltare Regională Sud-Est în calitate de Organism Intermediar. 

Valoarea totală a proiectului este de 7.365.711,17 lei, din care asistenţa financiară  nerambursabilă este de 
3.799.661,26 lei, din care 3.229.712,07  lei din FEDR și 569.949,19 lei din Bugetul Național. 

Proiectul se implementează la punctul de lucru al societății în Regiunea Sud-Est, Localitatea Isaccea, Oras Isaccea, Str. 
Avram Iancu, nr. 46, judeţul Tulcea (corpul 16), incepand cu data de 01.01.2018 si pana la data de 31.01.2021, 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 exploatării economice a ideilor noi 
și prin încurajarea creării de noi întreprinderi, inclusiv prin incubatoare de afaceri. 

 

Obiectivul general al proiectului „DEZVOLTAREA FIRMEI MAR-INA-PRODPREST SRL PRIN INVESTITII IN INOVARE”, este 
firmei MAR-INA-PRODPREST SRL. Obiectivul va fi atins prin diversificarea activitatii firmei, prin realizarea unor noi categorii de 
produse de mobilier ca urmare a desfasurarii activitatilor propuse prin proiect. 

Noua categorie de mobilier, ca urmare a procesului inovativ: Banchete metalice cu design specific, Scaune metalice cu 
design specific, Tejghele cu design specific, Vitrine de prezentare, Rafturi modulare, Dulapuri modulare, Fisete modulare, 
Vestiare modulare, Mese cu design specific, Carucioare pt restaurante. 

 

Obiectivele specifice ale proiectului sunt: 
1. inovare de proces si produs in cadrul firmei data de achizitionarea a 2 echipamente tehnologice performante, 2 

software-uri inovative, unui sistem iluminare led, unui sistem fotovoltaic participarea la 1 targ international, 1 
sistem de management al calitatii ISO 9001 recertificat si 1 certificare de proces obtinuta. 

2. cresterea numarului mediu de angajati cu 1 loc de munca dintr-o categorie defavorizata 
3. diversificarea activitatii firmei prin fabricarea unei noi categorii produse noi in domeniul fabricarii mobilei (cod caen 

rev. 2 - 3101) 
 

Date de contact: Pentru detalii suplimentare vă stăm la dispoziţie la sediul social al firmei sau la tel. 0743147275, e-mail 
proiectmarinaprod@gmail.com, persoana de contact Iulian-Odi Pal. 

 


