
    

    

    

                                                      

 

 

 

 

Programul Operaţional Sectorial „Creşterea Competitivităţii Economice” 
-co-finanţat prin Fondul European de Dezvoltare Regională 

„Investiţii pentru viitorul dumneavoastră” 

 
Finalizarea contractului de finanţare pentru proiectul de investiții  

„CREȘTEREA COMPETITIVITĂȚII S.C. STEIGER S.R.L. PRIN INVESTIȚII MODERNE” 
 
Data: 15.10.2015 
Localitatea: CAREI 
 

S.C. ŞTEIGER S.R.L. cu sediul în localitatea Carei, Str. Gheorghe Șincai,  nr. 24, Jud. Satu 
Mare, a derulat  între  16.04.2015 – 15.10.2015, proiectul “CREȘTEREA COMPETITIVITĂȚII S.C. 
ŞTEIGER S.R.L. PRIN INVESTIȚII MODERNE”, cofinanțat prin Fondul European de Dezvoltare 
Regională, în baza contractului de finanțare nr. 5imm/081/5/15.04.2015, încheiat cu Ministerul 
Fondurilor Europene,  Autoritate de Management  pentru  Programul Operațional Sectorial ,,Creșterea 
Competivității Economice’’ (POS CCE)  prin Agenția de Dezvoltare Regională Nord -Vest în calitate 
de Organism Intermediar pentru POS CCE. Valoarea totală a proiectului a fost de 2.032.722,21 lei, din 
care asistența financiară nerambursabilă a fost de 955.943,76  lei. 

 
 

Proiectul, care a primiot finanţare din Fondul European de Dezvoltare Regională prin 
Programul Operațional Sectorial ,,Creșterea Competivității Economice’’ (POS CCE) 2007-2013, 
Axa Prioritară 1 – „Un sistem inovativ şi ecoeficient de producţie”, Domeniul de intervenţie DM 1.1. – 
Investiții productive și pregătirea pentru competiția pe piață a întreprinderilor, în special a IMM, 
Operaţiunea a) Sprijin pentru consolidarea și modernizarea sectorului productiv prin investiții tangibile 
și intangibile, a fost implementat în localitatea Carei, Str. Constantin Mille, nr. 5, județ Satu Mare şi a 
avut o durată de șase luni. 
 

Proiectul a fost finalizat şi a avut ca rezultat creşterea competitivităţii companiei prin creşterea 
competitivităţii de piaţă a companiei prin investiții constănd în achiziționarea unor echipamente 
moderne și ecoeficiente. 

 
POS CCE este PO finanţat din FEDR care are ca obiectiv creşterea productivităţii 

întreprinderilor româneşti, cu asigurarea principiilor dezvoltării durabile şi reducerea decalajelor 
faţă de productivitatea la nivelul Uniunii Europene, astfel încât România să atingă, până în anul 
2015, un nivel de aproximativ 55% din valoarea medie a productivităţii a UE. POSCCE a fost aprobat 
de CE in iunie 2007. 
 
Detalii suplimentare puteţi obţine de la:    
STEIGER VASILE 
Administrator          
Loc. Carei, Str. Constantin Mille, nr. 5, județ Satu Mare 
Tel. 0745 646 213, fax 0361 882 250; e-mail: office@steiger.ro   
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