
            

 

 

Comunicat de presă 
Data: Decembrie 2020 

Începerea proiectului „Dezvoltarea companiei AMI BY AMALIA 
prin achiziționarea de echipamente“ 

 

S.C. AMI BY AMALIA S.R.L. cu sediul în Municipiul Petroșani, Strada AVIATORILOR, bl. 13, sc. 3, et. 2, ap. 64, cod poștal 332098 
județul Hunedoara, România, CUI 37073958, J20/164/21.02.2017, implementează proiectul: „Dezvoltarea companiei AMI BY 
AMALIA prin achiziționarea de echipamente“, cod SMIS 134312, co-finanțat prin Fondul European de Dezvoltare Regională, în baza 
contractului de finanțare nr. 6034/18.09.2020 încheiat cu Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației în calitate de 
Autoritate de Management pentru Programul Operațional Regional 2014-2020 și Agenția de Dezvoltare Regională Vest în calitate de 
Organism Intermediar. Valoarea totală a proiectului este de 1.274.490,00 lei și valoarea totală eligibilă de 1.071.000,00 lei, din care 
finanțare nerambursabilă este de 751.480,00 lei, din care 638.758,00 lei din FEDR și 112.722,00 lei din Bugetul Național. 
 
Proiectul se implementează la punctul de lucru al societății în Regiunea Vest, Municipiul Petroșani, Str. Fabricilor, Nr. 11, Perimetrul 
Livezeni, Județ Hunedoara, prin REGIO – Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 2 – Îmbunătățirea 
competititvității întreprinderilor mici și mijlocii, Prioritarea de investiții 2.1. – „Promovarea spiritului antreprenorial, în special prin 
facilitarea exploatării economice a ideilor noi și prin încurajarea cereării de noi întreprinderi, inclusiv prin incubatoare de afaceri“ 
 
Obiectivul general al proiectului este dezvoltarea activității companiei AMI BY AMALIA SRL prin achiziționarea de echipamente  
specifice domeniului de textile, constând în 3 mașini de tricotat inteligente. Obiectivele specifice ale proiectului sunt: 

- Inițierea activității economice în domeniul fabricării articolelor de îmbrăcăminte tricotate sau croșetate ca urmare a 
achiziției de echipamente specifice: 3 mașini de tricotat; 

- Creșterea cifrei de afaceri cu 5 % până la sfârșitul perioadei de analiza; 
- Crearea a 5 locuri de munca și menținerea acestora până la sfârșitul perioadei de analiza. 

 
Rezultatele așteptate ale proiectului sunt următoarele: 

- Crearea a 5 locuri de munca; 
- Achiziționarea unor echipamente constând în 3 mașini de tricotat inteligente. 

 
Achiziționarea noilor echipamente va avea impact pozitiv asupra productivității companiei AMI BY AMALIA. Astfel, compania AMI BY 
AMALIA SRL are în vedere dotarea companiei prin achiziționarea unor echipamente performante prin care se va reduce timpul alocat 
producției de articole de îmbrăcăminte tricotate sau croșetate astfel reușind să producă mai multe produse în același timp, pe care 
sa le ofere clienților. 
 
Data de începere a proiectului: 01-08-2020 
Data de finalizare a proiectului: 31-07-2021 
 
 
 
 
 
 

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