
Proiecte  
“Dezvoltarea capacitatii de productie prin dotarea cu 
echipamente la SC MEGATITAN SRL”  
“Cresterea Competitivitatii Economice la SC 
MEGATITAN SRL prin achizitia de utilaje“  
 
BENEFICIAR: MEGATITAN SRL  
Finantare: Programul Operational Secorial “Cresterea 
Competitivitatii Economice”- co-finantat prin Fondul European 
de Dezvoltare Regionala 
 
 



Descrierea beneficiarului 

MEGATITAN SRL este o persoana juridica 
romana, cu capital integral privat roman; 

Obiect principal de activitate – CAEN 3101 
“Fabricarea de mobile pentru birouri si 
magazine”.  

A luat fiinta la sfarsitul anului 2001, cu un 
efectiv de 2 angajati  

La inceputul anului 2003, S.C. MEGATITAN SRL devine importator direct al 
aparatelor profesionale de curatenie, produse ale renumitei societati de productie 
KARCHER 

Incepand cu anul 2006, S.C. MEGATITAN SRL obtine exclusivitatea importului pentru 
Romania a produselor marca RELIUS, produse constand in vopsele lavabile, sisteme 
de termoizolatii, tencuieli decorative, etc 



S.C. MEGATITAN SRL a fost si este un colaborator si partener de seama al unor mari 
companii de productie, precum: Bramac, Schiedel, Velux, Fakro, etc. 

Astfel societatea a achizitionat o hala – magazie de productie si depozitare, unde a 
fost amplasat un centru de debitat si prelucrat metale cu laser, achizitionat partial 
cu finantare nerambursabila prin POS CCE 

Avand in vederea dezvoltarea rapida a activitatii de debitare cu laser, cresterea bazei 
de clienti si cererea de operatiuni care depaseste capacitatea societatii, MEGATITAN 
achizitioneaza prin al doilea proiect de investitii prin POS CCE un al doilea centru de 
debitat si prelucrat metale cu laser, prin care isi dubleaza capacitatea de productie. 

Principalele domenii de activitate ale companiei sunt: 
- operatiuni de mecanica - debitare cu laser foi de tabla de otel, aluminiu, inox; 
- indoirea reperelor metalice  
- stantare tabla  
- sudura 
- vopsire cu pulbere in camp electrostatic 
- comercializare materiale de constructii 



Cresterea Competitivitatii Economice la SC 
MEGATITAN SRL prin achizitia de utilaje 

Program operațional  
3 Programul Operational Sectorial 
Cresterea Competitivitatii Economice 
Axa 
1 Un sistem inovativ si eco-eficient de 
productie 
Domeniul de intervenție 
1 Investitii productive si pregatirea 
pentru competitia pe piata a 
intreprinderilor, in special a IMM 
Operațiune 
1 Sprijin pentru consolidarea si 
modernizarea sect. productiv prin 
investitii tangibile si intangibile 



Anul alocarii: 2013 
 
Valoarea alocata:  
840.650 ,00 lei - FEDR 
136.850,00  lei - Bugetul national 



Dezvoltarea capacitatii de productie prin dotarea cu 
echipamente la SC MEGATITAN SRL 

Program operațional 
3 Programul Operational Sectorial Cresterea 
Competitivitatii Economice 
Axa 
1 Un sistem inovativ si eco-eficient de 
productie 
Domeniul de intervenție1 
 Investitii productive si pregatirea pentru 
competitia pe piata a intreprinderilor, in 
special a IMM 
Operațiune 
1 Sprijin pentru consolidarea si modernizarea 
sect. productiv prin investitii tangibile si 
intangibile 



Anul alocarii: 2015 
 
Valoarea alocata:  
924.500,00 lei  - FEDR 
150.500,00  lei - Bugetul national 



Descriere proiect 
Cresterea competitivitatii 
companiei prin consolidarea 
pozitiei ca unul dintre liderii 
pietei de debitare si 
prelucrare a metalelor cu 
laser, cresterea calitatii 
produselor oferite, 
imbunatatirea raportului 
cost/pret si reducerea 
termenelor de 
finalizare/livrare a produselor 
catre clientii sai. 



“Anii au trecut şi, când piaţa materialelor de construcţii era  
la apogeu, l-am sunat pe prietenul meu din Ungaria şi am  
reînviat visul de a avea un laser. Afacerile mele mergeau binişor, dar nici pe 

de departe nu eram în poziţia de a investi o sumă atât de mare. Şansa mea 

s-a numit finanţare europeană. (…) Era 16 decembrie 2008. Într-un 

Bucuresti, plin de zăpadă, am fost invitaţi să semnăm contractul de 

finanţare. O directoare din Minister ne-a felicitat  pentru că am avut curajul 

de a scrie proiecte, dojenindu-ne blând că doar 14% din fondurile alocate 
României au fost absorbite, pentru că doar atâtea proiecte au fost depuse. 
Iată-ne cu proiectul aprobat. Mai lipseau doar banii pentru finanţarea 

primelor etape. Cu dosarul în mână, am căutat soluţii la mai multe bănci din 

ţară. Deşi multe dintre bănci afişau postere mari, în care îşi trâmbiţau 

disponibilitatea de a finanţa proiectele prin care se accesează fonduri 

europene, niciuna nu a dorit să finanţeze acest proiect. Aşa am ajuns să 

împrumutăm de la un finanţator extern.” 
 
“Spun toate aceste lucruri pentru a vă încuraja să nu renunţaţi chiar 

dacă întâlniţi obstacole ce par de netrecut.” (Nelu Balan) 



Va multumesc, 
Ovidiu Puiu 
Consultant 
Camera de Comert si Industrie Bistrita-Nasaud 


