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Comunicat de presă la începutul proiectului cu titlul  

„CONSOLIDAREA POZIȚIEI PE PIAȚĂ A FIRMEI RONERA RUBBER SA” 

 
RONERA RUBBER SA, cu sediul in Str. Serelor, Nr. 3, Sat Bascov, Comuna Bascov, 
Județul Argeș, anunța demararea, începând cu data de 27.01.2023, a proiectului 
„CONSOLIDAREA POZIȚIEI PE PIAȚĂ A FIRMEI RONERA RUBBER SA”, co-finanţat prin 
Fondul European de Dezvoltare Regională, în baza contractului de finanțare nr. 
420/POC/411/AS/ 27.01.2023, cod SMIS 159589. 
Proiectul va fi finanțat prin Programul Operațional Competitivitate 2014 – 2020, Axa 
Prioritara 4 - Sprijinirea ameliorării efectelor provocate de criză în contextul pandemiei 
de COVID-19 și al consecințelor sale sociale și pregătirea unei redresări verzi, digitale și 
reziliențe a economiei, Obiectiv Tematic - Promovarea reparării daunelor provocate de 
criză în contextul pandemiei de COVID-19 și pregătirea unei redresări verzi, digitale și 
reziliente a economiei, Prioritatea de investiții: Sprijinirea ameliorării efectelor 
provocate de criză în contextul pandemiei de COVID-19 și consecințelor sale sociale și 
pregătirea unei redresări verzi, digitale și reziliențe a economiei", Obiectiv Specific: 
Consolidarea poziției pe piață a IMM-urilor afectate de pandemia COVID-19, Acțiunea 
4.1.1 Investiții în activități productive. 
Autoritatea de Management: Ministerul Investițiilor si Proiectelor Europene (MIPE). 
 
Valoarea totală a proiectului este de 5,020,611.14 lei, din care asistența financiară 
nerambursabilă este de 2.472.021,21 lei. Valoarea co-finanțării Uniunii Europene 
este de 2.070.712,94 lei. 
Obiectivul general al proiectului este refacerea capacitații de reziliență a societății 
RONERA RUBBER SA prin intermediul grantului pentru investiții în retehnologizare. 
 
Obiectivele specifice ale proiectului 
1. OS1 Aprobarea si finanțarea proiectului de investiții în cadrul POC 2014-2020, 
Acțiunea 4.1.1 Investiții în activități productive. 
2. OS2 Dotarea cu echipamente tehnologice de producție și echipamente specifice in 
scopul obținerii unei economii de energie pentru eficientizarea activității de fabricare a 
altor produse din material plastic 
 
 
 



 

Rezultate așteptate:  
1.) Proiect aprobat si implementat în conformitate cu cerințele POC 2014-2020, 
Acțiunea 4.1.1 Investiții în activități productive 
2.) 3 echipamente achiziționate; 1 sistem fotovoltaic achiziționat 
 
Data începerii proiectului: 27.01.2023 
Data finalizării proiectului: 31.12.2023 
 

Proiect co-finanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul 
Operațional Competitivitate 2014-2020 

 

Date de contact: RONERA RUBBER SA, Adresa: Str. Serelor, Nr. 3, Sat Bascov, Comuna 
Bascov, Județul Argeș, website: https://www.ronera.ro/Nume persoană de contact: 
DUMITRU NICOLAE- ALEXANDRU, Funcție: MANAGER DE PROIECT, telefon 0770741725, e-
mail: n.dumitru@ronera.ro 
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