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Investim în viitorul tău! Proiect cofinanțat din Fondul European 
de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Regional 2014-2020

Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României

PRIVIND DEMARAREA PROIECTULUI
„Construire hală producție ambalaje din carton ondulat și împrejmuire”

BIROTICA S.R.L., în calitate de beneficiar, anunță lansarea proiectului „Construire hală producție 
ambalaje din carton ondulat și împrejmuire”, cod SMIS 131198.
Proiectul este finanțat prin Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 2 -  
Îmbunătățirea compe��vității întreprinderilor mici și mijlocii și are o valoare totală de 1.414.687,74 
lei, din care 802.548,69 lei reprezintă finanțare nerambursabilă din FEDR. Programul Operațional 
Regional 2014-2020 este implementat la nivel național de către Ministerul Lucrărilor Publice, 
Dezvoltării și Administrației în calitate de Autoritate de Management, iar la nivel regional de către 
ADR Centru, Organism intermediar al programului ce monitorizează implementarea acestui proiect în 
Regiunea Centru.
Proiectul este prevăzut a se derula în perioada 17.08.2020 – 16.04.2022. 
Obiec�vul general al proiectului îl reprezintă “Îmbunătățirea compe��vității BIROTICA S.R.L. prin 
fluidizarea și adaptarea capacității de producție la cerințele clienților”. Acest obiec�v este strâns legat 
de obiec�vul general al POR 2014 - 2020, axa prioritară 2 “Îmbunătățirea compe��vității 
întreprinderilor mici și mijlocii”, prioritatea de inves�ții 2.1. “Promovarea spiritului antreprenorial, în 
special prin facilitarea exploatării economice a ideilor noi și prin încurajarea creării de noi 
intreprinderi, inclusiv prin incubatoare de afaceri” - 2.1.A Microintreprinderi.
Obiec�vele specifice ale proiectului sunt: 
1. Obiec�v specific 1: Construirea unei hale de producție ambalaje din carton ondulat, în suprafața de 
592 mp, și dotarea cu un so�ware performant în termen de 20 luni de la semnarea contractului de 
finanțare.
2. Crearea a 5 noi locuri de muncă în termen de maxim 2 luni de la finalizarea inves�ției. Fluidizarea 
procesului de producție, urmare a mutării afacerii într-un spațiu adecvat, va permite o creștere 
graduală a volumului produselor realizate (pe măsura iden�ficării de noi clienți), fiind as�el necesară 
și creșterea numărului de salariați.
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