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Investim în viitorul tãu! Proiect selectat în cadrul Programului Operaþional Regional ºi co-finanþat de Uniunea Europeanã prin Fondul European pentru Dezvoltare Regionalã.

“Linie tehnologicã pentru producerea de holograme”

cod SMIS 19812 contract de finanþare nr.2450/03.11.2011
prin Programul Operaþional Regional 2007-2013,

Axa prioritarã 4 “Sprijinirea dezvoltãrii mediului de afaceri regional ºi local”,
Domeniul Major de Intervenþie 4.3 “Sprijinirea dezvoltãrii microintreprinderilor''

Autoritatea de management: Ministerul Dezvoltãrii Regionale ºi Turismului
Organism Intermediar: Agenþia de Dezvoltare Regionalã Nord Vest

„Conþinutul acestui material nu reprezintã în mod obligatoriu poziþia oficialã a Uniunii Europene sau a Guvernului 
României”.

SC ASCENS FILIGRAN SRL anunþã închiderea proiectului intitulat “Linie tehnologicã pentru producerea de 
holograme”, proiect finanþat prin intermediul Programului Operaþional Regional 2007-2013, Axa prioritarã 
4 “Sprijinirea dezvoltãrii mediului de afaceri regional ºi local“, Domeniul Major de Intervenþie 
4.3”Sprijinirea dezvoltãrii microintreprinderilor'' având ca Autoritate de Management - Ministerul 
Dezvoltãrii Regionale ºi Turismului ºi ca Organism Intermediar - Agenþia pentru Dezvoltare Regionalã 
Nord–Vest.

Obiectivul general al proiectului a fost înfiinþarea centrului de producþie de holograme în Cluj-Napoca 
prin achiziþionarea Liniei Tehnologice pentru Producerea de Holograme.

În urma implementãrii proiectului, SC ASCENS FILIGRAN SRL ºi-a deschis un nou ºi modern punct de 
lucru în Cluj-Napoca, pe str. B.P. Hasdeu nr. 5-7, dotat cu toate facilitãþile desfãºurãrii activitãþii pe 
linia tehnologicã pentru producþia de holograme achiziþionatã prin acest proiect, firma putând oferi 
acum produse la cele mai înalte standarde de calitate, pentru securizarea documentelor ºi produselor 
susceptibil a fi contrafãcute. Realizarea investiþiei prin Programul European a condus la crearea a trei 
noi locuri de muncã.

Proiectul s-a implementat în Cluj-Napoca, la sediul social al firmei situat pe Bd. N. Titulescu nr. 16 ap. 
26 ºi la puntul de lucru de pe str. Tãietura Turcului nr. 47/16N,  si la nou sediu social din Cluj-Napoca 
de pe str. Iaºilor nr. 6 ap. 52 ºi noul punct de lucru de pe str.B.P. Haºdeu nr. 5-7, pe o perioadã de 
aproximativ 10 luni între 04.11.2011 ºi 31.08.2012.

Valoarea totalã a proiectului este de 621.609,52 lei, din care asistenþa financiarã nerambursabilã este 
de 501.298,00 lei. 

Persoana de contact: Ioan Nicolae Muresan –Administrator  ASCENS FILIGRAN SRL 
  Tel./Fax 0264-418723, e-mail: filo@ascens.ro

Adresa contact: Cluj-Napoca, Str. B.P. Haºdeu nr. 5-7, Jud. Cluj
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