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ANUNT DE PRESA
Data: 

31.08.2018

ATELIER DE CONSTRUCTII METALICE

BIZ AMBASSADOR SRL, cu sediul în Municipiul București, Str. Sos. Pandurilor, nr. 21, beneficiar  al 
proiectului „Atelier de construcții metalice„, anunță lansarea proiectului (cod SMIS 113430), finanțat 
prin PROGRAMUL OPERATIONAL 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; 2.1.A. Microîntreprinderi.

Autoritatea de management a P.O.R. este Ministerul Dezvoltării Regionale si Administrației 
Publice, Organism Intermediar POR – Agenția de Dezvoltare Regională Nord-Est (ADR Nord-Est).

Obiectivul general al proiectului constă în diversificarea activității societății BIZ AMBASSADOR SRL 
prin înființarea unui atelier de construcții metalice cu ajutorul surselor de finanțare nerambursabilă, în 
scopul creșterii competitivității și îmbunătățirii performanțelor economice. Investiția ce face obiectul 
proiectului presupune construirea în orașul Târgu Neamț, județul Neamț a unui spațiu de producție și 
dotarea acestuia cu utilaje și echipamente necesare desfășurării activității de fabricare a construcțiilor 
metalice. Cererea de construcții metalice și părți componente ale structurilor metalice a fost și va fi în 
continuă creștere ca urmare a avantajelor oferite: asigură siguranță și rezistență deosebită la acțiunile 
seismice, au izolație termică și fonică ridicată, acestea nu se deformează în timp, nu crapă, nu putrezesc 
și nici nu sunt atacate de termite.

Valoarea totală a proiectului este de 1.003.568,04 lei din care: asistență financiară 
nerambursabilă: 894.444,43 lei, contribuție proprie 109.123,61 lei. Valoarea neeligibilă  inclusiv TVA 
aferenta acesteia  este de 9.520 lei. 

Perioada de implementare a proiectului este de 40 luni. 
Data începerii proiectului: 06.04.2017.
Data finalizării proiectului: 01.07.2020.
Pentru informații suplimentare vă rugăm să contactați: SC BIZ AMBASSADOR SRL 

Adresa:  Municipiul București, România, Str. Sos. Pandurilor nr. 21, Bloc P8, scara 1, et. 2, ap. 14, 
România Reprezentant legal: Gabriel Manea, Tel: 0741.331478, E-mail: gabrielmanea5@yahoo.com.

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


