COMUNICAT
Ploiești, 24 August 2018

Titlu proiect: " Dezvoltarea durabilă a activității SC BIROEXPERT COMPANY
SRL prin diversificare "
S.C. Biroexpert Company S.R.L., cu sediul în Municipiul Ploiești, Str. Alexandru Vlahută, Nr. 52, Etaj P,
Județul Prahova, România, anunță finalizarea implementarii proiectului cu titlul " Dezvoltarea durabilă a
activității SC Biroexpert Company SRL prin diversificare ", aferent Contractului de finanțare nr. 401/08.09.2017,
Cod SMIS 104222.
S.C. Biroexpert Company S.R.L. a încheiat Contractul de finanțare nr. 401/08.09.2017 cu Ministerul
Dezvoltării Regionale si Administratiei Publice în calitate de Autoritate de Management pentru Programul
Operational Regional 2014 - 2020 și cu Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia în calitate de Organism
Intermediar pentru Programul Operational Regional 2014 - 2020 la nivelul regiunii Sud-Muntenia
Valoarea totală a proiectului este de 1.359.120,99 RON din care 893.294,78 RON reprezintă finanțarea
nerambursabilă, din care finanțată din Fondul European pentru Dezvoltare Regională 759.300,56 lei și Bugetul
Național 133.994,22 lei.
Obiectivul general al proiectului este "Diversificarea activității de bază a SC Biroexpert Company SRL,
prin abordarea sectorului fabricării mobilierului pentru bucătării, într-un interval de 12 luni de la data semnării
contractului de finanțare, astfel încât să contribuie la dezvoltare regională, precum şi la consolidarea și
dezvoltarea durabilă a sectorului productiv din Regiunea Sud Muntenia."
Rezultatele proiectului:
- Crearea a 5 noi locuri de munca la sfarsitul perioadei de implementare a proiectului.
- Menţinerea, peste 3 ani de la data finalizării proiectului, a locurilor de muncă existente la depunerea
cererii de finanţare (7 locuri de munca) şi a celor 5 locuri de muncă nou create, respectiv a unui numar total de
minim 12 locuri de munca.
- Achizitionarea a 2 active specifice domeniului fabricării mobilierului.
Impactul investiției la nivelul localității/regiunii - Realizarea investiţiei va avea următoarele efecte
benefice asupra economiei locale: va contribui la diminuarea şomajului prin faptul că prin implementarea
proiectului se vor crea 5 noi locuri de muncă; va asigura un model de bună practică la nivelul întregului sector al
productiei de mobila din Regiune ca urmare a implementării măsurilor specifice de informare şi publicitate
conform Ghidului Solicitantului.
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