COMUNICAT DE PRESA
Data: 14.10.2021

Incepere proiect „Dezvoltarea microintreprinderii SC BEBENA SRL prin
construirea si dotarea unei hale pentru taierea si rindeluirea lemnului,
construire fosa septica ecologica vidanjabila, organizarea executiei
lucrarilor si demolare cladire existenta C1", cod SMIS 131695
BEBENA SRL a semnat Contractul de finantare nr. 7120/20.09.2021 cu Ministerul Lucrarilor Publice,
Dezvoltarii si Administratiei in calitate de Autoritate de Management si Agentia pentru Dezvoltare
Regionala Nord-Est, in calitate de Organism Intermediar, pentru proiectul „Dezvoltarea
microintreprinderii SC BEBENA SRL prin construirea si dotarea unei hale pentru taierea si rindeluirea
lemnului, construire fosa septica ecologica vidanjabila, organizarea executiei lucrarilor si demolare
cladire existenta C1", cod SMIS 131695.
Finantarea este asigurata prin Programul Operational Regional 2014-2020, Axa prioritara 2 Imbunatatirea competitivitatii Intreprinderilor mici si 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 - 2.1.A
Microîntreprinderi.
Valoarea totala a proiectului este de 1.301.434,08 lei, din care valoarea cofinantarii eligibile a
beneficiarului este 164.285,38 lei si finantare nerambursabila de 930.950,29 lei (din care contributia
din FEDR - 791.307,74 lei).
Perioada de implementare a proiectului: 20.06.2019 - 31.03.2023.
Obiectivul general al proiectului/Scopul proiectului:
Consolidarea si dezvoltarea pozitiei pe piata a BEBENA SRL in domeniul productiei de cherestea.
Obiectivele specifice ale proiectului:
1. Modernizarea procesului de productie prin construire hala cu destinatia de unitate de productie si
achizitie echipamente de productie specifice pana la sfarsitul perioadei de implementare a
proiectului.
2. Consolidarea pozitiei firmei pe piata locurilor de munca prin cresterea numarului mediu de
angajati cu 1 (unu) fata de nivelul inregistrat in ultimul an fiscal incheiat inainte de depunerea cererii
de finantare, pana la sfarsitul anului fiscal ulterior celui in care se va finaliza investitia si mentinerea
acestei cresteri pe intreaga perioada de monitorizare a proiectului (3 ani dupa efectuarea platii
finale in cadrul proiectului).
BEBENA SRL
Municipiul Piatra Neamt, Str. Mihai Eminescu, Nr. 43, Bloc 6, Scara B, Ap. 22, Judet Neamt,
persoana de contact: Miron Ionel – manager proiect, tel.: 0745525605, e-mail:
bebenasrl@yahoo.com
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.

