Anunț finalizare proiect
“Diversificarea producției prin investiție continuă la CAMPACK SRL“
CAMPACK SRL cu sediul în Brașov, str. Zizinului nr. 109 bis, jud. Brașov anunță finalizarea implementării proiectului
“Diversificarea producției prin investiție continuă la CAMPACK SRL“, cod MySMIS 113928, finanțat prin Programul
Operațional Regional 2014‐2020, cu o valoare totală de 6.132.817,41 lei, din care 3.348.535,51 lei reprezintă finanțare
nerambursabilă.
Programul Operațional Regional 2014‐2020 este implementat la nivel național de către Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor
Publice și Administrației în calitate de Autoritate de Management, iar la nivel regional de către ADR Centru, organism
intermediar al programului ce monitorizează implementarea acestui proiect în Regiunea Centru.
Proiectul a fost prevăzut a se derula în perioada 06.08.2018 – 31.12.2021.
Obiectivul proiectului a constat în consolidarea poziției pe piața de profil, creșterea concretă a capacității de producție
și a competitivității firmei.
Obiective specifice:
1. Construirea unui nou spațiu de producție de 1320 mp care reprezintă o hala în care se va desfașura intregul proces
tehnologic.
2. Creșterea capacității competitive a firmei prin:
Achiziționarea de utilaje inovative și ecoeficiente care sa conducă la o scadere a consumului specific per produs și o
scurtare a timpului de realizare a contractelor
Recertificarea ISO 9001, certificarea ISO 14001 si ISO 18001 care vor ridica nivelul de management al calității, a
protecției mediului și a protecției persoanelor
Eficientizarea procesului decizional prin achiziția unui software integrat de gestiune, software de management al
firmei, înfiintarea unui magazin online pentru legatura directă cu potențialii clienți si cresterea volumului de vanzari
Creșterea vizibilității firmei și a produselor sale pe piața internă și internațională prin înființarea unui magazin online
și participarea ca expozant la un targ internațional de profil.
Rezultatele implementarii proiectului:
1.O nouă hală de producție cu suprafața de 1320 mp;
2. Achiziția a 12 active corporale și 3 active necorporale
3. Recertificare ISO 9001, certificare ISO 14001 si 18001. Magazin online. Participare la targ international
Proiect selectat in cadrul Programului Operațional Regional 2014‐2020 și co‐finanțat de Uniunea Europeană prin
Fondul European de Dezvoltare Regională.

Date de contact beneficiar:
CAMPACK SRL
Municipiul Braşov, str. Zizinului nr. 109 bis
jud. Brașov, cod poștal 500407, România
Telefon: 0742‐13.00.80, Mail: office@campack.ro
www.regio‐adrcentru.ro
www.inforegio.ro I facebook.com/inforegio.ro
Investim în viitorul tău! Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operaţional Regional 2014‐2020
Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.

