Data: 13 August 2009
Anunţ de presă
Semnarea contractului de finanţare pentru Implementarea şi certificarea standardului
intrenaţional ISO:9001 în cadrul firmei SC nautic Exim SRL
S.C. Nautic Exim SRL şi Ministerul Întreprinderilor Mici şi Mijlocii, Comerţului şi Mediului de
afaceri, au semnat în 03.07.2009 contractul de finanţare pentru un proiect în valoare totală de
28.386,67 lei, care se estimează că va avea ca rezultat: Obtinerea si implementarea certificarii
sistemului de management in cadrul Nautic Exim SRL
Proiectul, care primeşte finanţare din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul
Operaţional Sectorial „Creşterea Competitivităţii Economice” (Axa Prioritară 1 – „Un sistem
inovativ şi ecoeficient de producţie”, Domeniul de intervenţie 1.1, Operaţiunea „Sprijin acordat
IMM pentru implementarea standardelor internaţionale şi pentru creşterea competitivităţii prin
accesul pe noi pieţe şi internaţionalizare”, va fi implementat în perioada iulie - decembrie 2009,
la Slatina, jud. Olt – sediu social, Tulcea, jud. Tulcea – punct de lucru, Bucureşti – punct de
lucru.
Valoarea totală este de 28.386,67 lei, din care valoarea finanţării nerambursabile (din Fondul
European de Dezvoltare Regională şi bugetul naţional) este de 19.870,00 lei.
S.C Nautic Exim SRL cu sediul în mun. Slatina, jud. Olt, str. Libertatii, nr. 6, bl. FA14, sc. A, ap.
9, a depus cererea de finanţare în cadrul schemei „Sprijin acordat IMM pentru implementarea
standardelor internaţionale şi pentru creşterea competitivităţii prin accesul pe noi pieţe şi
internaţionalizare” obiectivul vizat fiind: obtinerea si implementarea certificarii sistemului de
management in cadrul Nautic Exim SRL şi extinderea şi diversificarea activităţii firmei
NAUTIC EXIM SRL este una din companiile care au inteles ca pentru a ramane pe piata este
nevoie sa isi imbunatateasca imaginea si sa creasca nivelul de incredere al clientilor sai in
conformitate cu orientarile pietei si evolutiile economice actuale. In cei trei ani de la infiintare,
firma a facut importante eforturi pentru dezvoltarea spatiala si diversificarea produselor si
serviciilor oferite. Aceste eforturi pentru dezvoltare s-au realizat fie cu surse proprii, investind
constant profitul obtinut in dezvoltare, fie cu sprijin financiar – credite bancare.
Acest proiect vine sa completeze aceste eforturi, propunand implementarea si certificarea ISO
9001, care sa permita cresterea cotei de piata detinute pana in prezent, accesul pe noi piete si
internationalizare.

. „POSCCE este PO finanţat din FEDR care are ca obiectiv general Creşterea Competitivităţii
Economice prin creşterea productivităţii întreprinderilor românesti pentru reducerea decalajelor
faţă de productivitatea medie la nivelul Uniunii. Măsurile întreprinse vor genera pâna în 2015 o
creştere medie a productivităţii de cca. 5,5% anual şi vor permite României să atingă un nivel de
aproximativ 55% din media UE. POSCCE a fost aprobat de CE in iunie 2007
SC Nautic Exim SRL are ca obiect de activitate Comerţul cu ridicata nespecializat si
Consultanta pentru intreprinderi.
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