Programul Operaţional Sectorial
„Creşterea Competitivitaţii Economice”
- cofinanţat prin Fondul European de Dezvoltare Regională
(FEDR)
„Investiţii pentru viitorul dumneavoastră”
Axa prioritara 1: ”Un sistem inovativ si ecoeficient de productie”
Domeniul Major de Interventie 1.1: ”Investitii productive si pregatirea pentru
competitia pe piata a intreprinderilor, in special IMM”
Operatiunea: „Sprijin pentru consolidarea sectorului productiv prin investitii
tangibile si intangibile”-intreprinderi mari.
Schema de ajutor de stat:”sprijin pentru consolidarea si modernizrea sectorului
productiv prin investitii realizate in intreprinderi mari”.
Proiect: SMIS 2592

„Extinderea capacitatilor de fabricatie si
asamblare aerostructuri destinate aviatiei civile”
Contract de finantare :210 304/22.04.2010
Durata proiectului:30 de luni.

Valoarea totală a proiectului:
Valoarea eligibila:
Valoarea eligibila nerambursabila:

20.873.852 lei;
11.877.000 lei;

 din FEDR:
 din bugetul national:
 total valoare nerambursabila:
Co-finantarea eligibila a beneficiarului:
Valoarea ne-eligibila inclusiv TVA:

5.107.110 lei;
831.390 lei;
5.938.500 lei;
5.938.500 lei;
8.996.852 lei.

Scopul proiectului este:
 crearea unei noi capacitati de productie pentru realizarea de avioane cargo pe
structuri provenind din avioane de pasageri;
 extinderea capacitatii de productie pentru fabricarea pieselor din tabla si
subansamblelor de structura;
 extinderea capacitatii de productie in sectorul prelucrarilor mecanice pentru
aviatie, astfel încât să se extindă oferta de produse a S.C. AEROSTAR
S.A., să crească gradul de competitivitate şi volumul producţiei destinat
exportului.
Obiectivul general.
Cresterea competitivitatii produselor oferite de SC.Aerostar SA-Bacau pe piata
aviatiei civile in domeniul fabricatiei pieselor si al structurilor aeronautice
precum si in domeniul realizarii de avioane cargo”.
Componentele proiectului:
„Extinderea capacitatii de fabricatie piese din tabla si subansamble de
structura” respectiv,
„Extinderea capacitatii de productie in sectorul prelucrari mecanice pentru
aviatie”
In doua etape distincte au fost achizitionate urmatoarele tipuri de softuri si masini
unelte:

2010-2011


Software CAD - 1 buc;

 Software CAM – 3 buc;


Masina de frezat CNC rutaj 3 axe – 1 bucată;

 Masina de frezat CNC 4 axe- 1 bucata;


Presa de indoit table Abkant CNC – 1 bucată;



Masina de indoit/ roluit conducte CNC- 1 bucata;



Strung CNC - 1 bucată;

2011-2012
Masina de frezat CNC 4 axe- 1 bucata;
Presa de indoit table Abkant CNC – 1 bucată;
Echipament de sudura- 2 bucati;
Masina de marcat cu jet de cerneala -1 bucata;
Strung CNC - 1 bucată;
Masina de frezat CNC in 5 axe- 1 bucata;
Masina de ascutit scule CNC-1 bucata;
Echipament de masura in 3D- 1 bucata;

Activitatea a presupus amenajarea de fundatii pentru unele din aceste masini,
lucrari de receptie si punere in functiune.
A treia componenta a proiectului a constat in:
„Crearea unei noi capacitati de productie pentru realizarea de avioane cargo”.

Componenta in principal s-a referit la construirea unui nou hangar destinat
activitatii de asamblare finala si montaj avioane cargo.
Hangarul este o constructie metalica in trepte cu urmatoarele dimensiuni:
 Lungime: 76 m;
 Latime: 56 m;
 Inaltime: 13 x 18 m;
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Pentru salariaţii societăţii noastre implementarea cu succes a proiectului
vizează următoarele aspecte:
- păstrarea locurilor de muncă cu un înalt grad de tehnicitate şi
generatoare de produse cu o valoare adăugată ridicată;
- crearea de condiţii de lucru conforme cu Directivele U.E., moderne,
prietenoase, care asigură siguranţă şi sănătate lucrătorilor.

Beneficiar:
S.C. AEROSTAR S.A.
Str. Condorilor, nr.9, Bacău
Tel.: 0234 575.070
Fax: 0234 572.023
www.aerostar.ro

Ministerul Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri
Autoritatea de Management P.O.S. C.C.E
str. Dr. Ernest Juvara, nr. 3-7, sector 6
Bucureşti
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