ANUNȚ DE PRESĂ
Pitești, 10.10.2018
Privind finalizarea proiectului
„DEZVOLTAREA S.C. PROFESSIONAL COMPUTER LAND S.R.L. PRIN ACHIZITIA DE ECHIPAMENTE DE
ULTIMA GENERATIE”
S.C. PROFESSIONAL COMPUTER LAND S.R.L, în calitate de beneficiar, anunţă finalizarea proiectului cu titlul „DEZVOLTAREA
S.C. PROFESSIONAL COMPUTER LAND S.R.L. PRIN ACHIZITIA DE ECHIPAMENTE DE ULTIMA GENERATIE”, Cod SMIS 113381,
proiect co-finanţat de Uniunea Europeană prin Fondul European de Dezvoltare Regională, în cadrul Programului Operațional
Regional 2014-2020, Axa prioritară 2 – Îmbunătățirea competitivității întreprinderilor mici și mijlocii, Prioritatea de investiții
2.1 – Promovarea spiritului antreprenorial, în special prin facilitarea exploatării economice a ideilor noi și prin încurajarea
creării de noi întreprinderi, inclusiv prin incubatoare de afaceri.
Contractul de finanţare nr. 1716 a fost semnat în data de 12.04.2018 cu Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației
Publice, în calitate de Autoritate de Management, prin Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia în calitate de
Organism Intermediar pentru Programul Operațional Regional 2014-2020.
Obiectivul general al proiectului:
Obiectivul general al proiectului l-a constituit consolidarea pozitiei societatii PROFESSIONAL COMPUTER LAND S.R.L., pe piata
specifica lucrarilor civile, respectiv lucrarilor de constructie a proiectelor utilitare pentru electricitate si telecomunicatii.
In acest sens, firma a achizitionat un buldoexcavator si un incarcator telescopic de ultima generatie, ceea ce a condus implicit
la dezvoltarea durabila a companiei, la respectarea normelor de mediu si la cresterea competitivitatii pe piata specifica.
Prin atingerea obiectivului general, proiectul a contribuit la realizarea obiectivului general al prioritatii de investitie, respectiv
consolidarea pozitiei pe piata a microintreprinderilor in domenii competitive identificate in Strategia Nationala de
Competitivitate si Planurile de Dezvoltare Regionala.
Obiective specifice ale proiectului au fost:
 Cresterea cifrei de afaceri a S.C. PROFESSIONAL COMPUTER LAND S.R.L. cu 5%, ca urmare a extinderii domeniilor de
activitate la un an de la finalizarea proiectului;
 Crearea a 3 locuri de munca, cu norma intreaga si pe perioada nedeterminata, unul fiind ocupat de o persoana din
cadrul categoriilor defavorizate;
 Largirea portofoliului de clienti.
Rezultatele proiectului:
 Dotarea societatii cu echipamente de ultima generatie, cu productivitate ridicata si eficiente energetic
 Crearea a 3 noi locuri de munca permanente ca urmare a implementarii proiectului

Proiectul a avut un impact pozitiv în dezvoltarea societății, prin inovarea procesului tehnologic, respectiv alinierea
acesteia la normele de mediu și la creșterea competitivității în piața specifică.
Valoarea totală a contractului de finanţare a fost de 1.027.198,48 lei, valoarea totală eligibilă 863.192,00 lei. Valoarea
eligibilă nerambursabilă 776.872,80 lei, din care valoarea eligibilă nerambursabilă din F.E.D.R. 660.341,88 lei, valoarea
eligibilă nerambursabilă din Bugetul Naţional 116.530,92 lei, iar co-finanţarea eligibilă a beneficiarului 86.319,20 lei. Valoarea
neeligibilă inclusiv TVA a proiectului 164.006,48 lei.
Durata de implementare a proiectului este de 19 luni (01.03.2017-30.09.2018).
Locul de implementare a proiectului este inregistrat ca punct de lucru la adresa din: Regiunea Sud-Muntenia, judetul Arges,
Municipiul Curtea de Arges, str. Neagoe Voda, nr. 14.
Detalii suplimentare puteți obține de la: VOICA P. MAGDA FABIOLA - Administrator, tel: 0722 580 077, email:
costel_voica@yahoo.com.
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