
 

 

 

 

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

 
 

www.inforegio.ro      |   facebook.com/inforegio.ro/ 
 

 
Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului Romaniei 
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DESCRIEREA PROIECTULUI 
Diversificarea activitatii firmei Lebon Trading, prin introducerea unor 

produse noi 
Numele beneficiarului: Lebon Trading SRL 
Programul Operațional Regional 2014-2020 
Axa prioritară 2 - Îmbunătăţirea competitivităţii întreprinderilor mici şi mijlocii  
Prioritatea de investiții 2.1 - Promovarea spiritului antreprenorial, în special prin facilitarea exploatării economice 
a ideilor noi și prin încurajarea creării de noi întreprinderi, inclusiv prin incubatoare de afaceri 
Autoritatea de Management: MINISTERUL DEZVOLTĂRII, LUCRĂRILOR PUBLICE ȘI ADMINISTRAȚIEI 
Organismul Intermediar: ADR SUD MUNTENIA 
Valoarea totală a proiectului: 962,944.56 lei 
Finanțarea nerambursabilă: 687,817.54 lei, din care FEDR: 584644.91 lei si buget national: 103172.63 
Data începerii și data finalizării: 20.06.2018-31.03.2021 
Codul MySMIS: 111606  
 
Obiectivul general al proiectului a fost cresterea competitivitatii firmei S.C. Lebon Trading S.R.L., ca urmare a 
introducerii de noi tehnologii, moderne, în procesele de derularea a activitatii societatii, prin achizitionarea de 
utilaje tehnologice specializate. 
Obiectivele specifice:    
1. Cresterea competitivitatii si inovarii firmei prin introducerea unor produse noi in fluxul tehnologic si cresterea 

gradului de automatizare; 
2. Respectarea principiilor de dezvoltare durabila prin: cresterea eficientei energetice si imbunatatirea calitatii 

mediului înconjurator prin recuperarea si reciclarea deseurilor; 
3. Respectarea principiului egalitatii de sanse: angajarea de noi persoane, dintre care o persoana din categoria 

defavorizata si crearea a doua locuri de parcare- persoane cu dizabilitati. 
Rezultatele proiectului: 
Dezvoltarea unor produse noi si implementarea unor metode noi de productie, ambalare, etichetare, depozitare; 
Colectarea selectiva a deseurilor; 
Crearea a trei locuri de munca, dintre care un loc destinat unei persoane din categoria defavorizata si 
inscriptionarea a 2 locuri de parcare pentru persoane dizabilitati. 
 

 

 

 

 

 

Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitați 
www.fonduri-ue.ro 
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