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Investim în viitorul tău! Proiect cofinanțat din Fondul European  
de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Regional 2014-2020. 
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ANUNT DE LANSARE A PROIECTULUI 
 

PIMTAB SRL, cu sediul in Municipiul Piatra Neamt, Aleea Zambilelor, nr. 26, Judetul Neamt, deruleaza, incepand 

cu data de 06.11.2021 si avand ca termen de finalizare data de 31.12.2023, proiectul „Construire hala productie 

pentru fabricarea de produse finite din metal”, cod SMIS 135566, cofinantat prin Fondul European de Dezvoltare 

Regionala, in baza contractului de finantare nr. 7228/05.11.2021.  
 

Proiectul este finantat prin Regio - Programul Operational Regional 2014-2020, Axa prioritara 2 „Imbunatatirea 

competitivitatii intreprinderilor mici si mijlocii”, Prioritatea de investitii 2.2 - „Sprijinirea crearii si extinderea 

capacitatilor avansate de productie si dezvoltarea serviciilor”. 
 

Autoritatea de Management: Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Administratiei 

Organismul Intermediar: Agentia pentru Dezvoltare Regionala Nord-Est 
 

Valoarea totala a proiectului este de 8.093.753,60 lei, din care asistenta financiara nerambursabila este de 

4.718.648,48 lei, din care 4.010.851,22 lei din FEDR si 707.797,26 lei din bugetul national. 
 

Obiectivul general al proiectului - PIMTAB isi propune sa intre pe piata pieselor de mobilier din metal unde sa 

devina un jucator important, scopul principal fiind introducerea unei activitati noi prin care sa isi diversifice baza 

de clienti si sursele de venituri. Investitia propusa are un caracter inovativ atat datorita inovarii de produs cat si 

inovarii de proces prin noul flux tehnologic aferent acestei noi activitati. 

 

Obiectivele specifice ce se doresc a fi atinse prin intermediul acestui proiect sunt:  

1. Lansarea activitatii noi de productie piese de mobilier din metal (conform CAEN 3101) 

2. Cresterea numarului de angajati prin angajarea a 7 persoane cu norma intreaga, din care cel putin o persoana 

din categorii defavorizate, si pastrarea locurilor de munca existente. Locurile vacante vor putea fi ocupate si de 

persoane cu dizabilitati, atat timp cat cerintele solicitate pentru pregatirea profesionala sunt conforme cu fisa 

postului. 

3. Obtinerea unui raport cost/pret foarte bun, ce va permite oferirea unor preturi competitive. 

 

Detalii suplimentare puteti obtine de la:  

Nume persoana contact: PASTRAVANU CATALIN 

Functie: Administrator 

Tel. 0755900090, e-mail: office@pimtab.ro 

 

 


