
  

                                  

 

 

Agenția pentru Dezvoltare 
Regională Vest  

 

	  

Investiții	  pentru	  viitorul	  dumneavoastră!	  

Programul	  Operațional	  Sectorial	  Creșterea	  Competitivității	  Economice	  cofinanțat	  prin	  Fondul	  European	  de	  Dezvoltare	  Regională.	  

	  

Dotarea	  societății	  cu	  o	  linie	  de	  producție	  îmbrăcăminte	  cu	  tehnologie	  de	  ultimă	  
generație	  

	  
Beneficiar:	  SC	  Leonard	  Collection	  SRL	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

	  
	  

Beneficiar	   S.C.	  Leonard	  Collection	  S.R.L.	  realizează	  produse	  de	  vestimentație	  adresate	  femeilor	  care	  răspund	  
nevoilor	  acestora	  și	  exigențelor	  de	  confort	  și	  calitate	  actuale.	  

Valoarea	  totală	  a	  
proiectului	   1.318.955,76	  lei	  

Valoarea	  finanţării	  
nerambursabile	  

638.204,40	  lei	  

Obiective	   • Dotarea	  societății	  cu	  o	  linie	  de	  producție	  îmbrăcăminte	  cu	  tehnologie	  de	  ultimă	  generație	  	  
• Creșterea	  capacității	  de	  producție	  a	  articolelor	  vestimentare	  

Rezultate	  	  

• Crearea	  a	  4	  locuri	  de	  muncă	  
• Achiziția	  a	  49	  de	  echipamente:	  mașină	  automată	  de	  tăiat	  cu	  laser,	  mașină	  de	  cusut	  liniară,	  

mașină	  de	  cusut	  cheițe,	  mașină	  de	  cusut	  liniară	  cu	  transport	  la	  punctul	  acului,	  mașină	  cu	  1	  ac	  
și	  3	  fire,	  mașină	  cu	  2	  ace	  și	  5	  fire,	  mașină	  de	  cusut	  nasturi,	  mașini	  de	  cusut	  butoniere,	  mașină	  
de	  cusut	  zig-‐zag,	  mașină	  pentru	  cusătură	  manuală,	  mașină	  de	  cusut	  cu	  acoperire	  superioară	  
și	  inferioară	  uberdek,	  mașină	  pentru	  cusătură	  ascunsă	  pe	  ambele	  părți,	  mașină	  de	  brodat,	  
mese	  de	  călcat,	  generator	  de	  abur,	  mașină	  pentru	  adezivat,	  mașini	  de	  croit	  	  	  	  

Durata	  de	  
implementare	  

12	  luni	  

Axa	  prioritară	  /	  
Domeniul	  de	  intervenție	  
/	  Operațiunea	  

Axa	  prioritară	  1	  –	  Un	  sistem	  inovativ	  și	  ecoeficient	  de	  producție	  /	  Domeniul	  de	  intervenție	  1.1	  –	  
Investiții	  productive	  și	  pregătirea	  pentru	  competiția	  pe	  piață	  a	  întreprinderilor,	  în	  special	  a	  IMM	  /	  
Operațiunea	   a)	   –	   Sprijin	   pentru	   consolidarea	   sectorului	   productiv	   prin	   investiții	   tangibile	   și	  
intangibile.	  


