
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27.06.2022 
ANUNT DEMARARE PROIECT 

„Granturi pentru capital de lucru AGRI-FOOD” 
 

BIROTICA SRL anunta lansarea proiectul cu titlul ”Grant pentru capital de lucru AGRI-FOOD” proiect nr. 
RUE 948 înscris în cadrul Măsurii ”Granturi pentru capital de lucru AGRI-FOOD”, instituită prin OUG nr. 
61/06.05.2022 privind unele masuri pentru acordarea de microgranturi si granturi pentru capital de lucru 
entităților din domeniul agroalimentar cu finanțare din fonduri externe nerambursabile, aferente 
Programului Operațional Competitivitate 2014-2020, în contextul crizei provocate de COVID -19 și ale 
Ordinului nr. 963 din 24 mai 2022 de aprobare a procedurii de implementare a măsurii „Granturi pentru 
capital de lucru acordate entităților din domeniul agroalimentar”. 
 
Proiectul se derulează pe o perioada de maxim 12 luni, începând cu data semnării contractului de finanțare 
cu Ministerul Antreprenoriatului și Turismului  (MAT) prin Agenția pentru IMM, Atragere de Investiții și 
promovarea Exportului TG. MUREȘ (AIMMAIPE), respectiv 20.06.2022. 
 
Obiectivul proiectului îl reprezintă sprijinirea beneficiarului BIROTICA SRL în combaterea efectelor 
negative ale crizei provocate de Covid 19 asupra activității societății prin intermediul ajutorului de stat 
acordat. 
 
Proiectul are printre principalele rezultate – menținerea activității pe o perioada de minim 6 luni precum 
și menținerea sau suplimentarea numărului locurilor de munca față de data depunerii cererii de finanțare, 
pe o perioadă de minimum 6 luni de la data acordării ajutorului de stat 
 
Valoarea proiectului este de 166.272,06 lei  (valoarea totala) din care : 144.584,40 lei grant si 21.687,66  
lei co-finanțare. 
 
 
Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional 
Competitivitate 2014-2020. 

 

 
Date de contact: 

BIROTICA SRL 

Sediu social: Municipiul Alba Iulia – str. Tulnicului nr. 6 Bl. B2A ap. 5 – județul Alba 

Punct de lucru: Municipiul Alba Iulia – str. Livezii nr. 35K – județul Alba 

e-mail: office@ambalajecartonate.ro – web: www.ambalajecartonate.ro  

Persoana de contact: Urban Alexandru  

Telefon:  0745.056.438 

 

BIROTICA SRL este Unitate Protejata - Autorizatia nr. 159/24.05.2021 – emisa in baza Ordinul MMPS - ANDPDCA nr. 

977/24.05.2021.  

 

În 2019, societatea BIROTICA SRL, a fost certificată FSC®-CoC – certificarea trasabilităţii produselor de origine                 
forestieră şi a proiectelor legate de folosirea acestora, cod de licență FSC-C149108. 


