ANUNȚ DE PRESĂ
Piteşti, mai 2019
“Achiziţie utilaje performante pentru SC BRIFCO ENERGY SRL”, cod SMIS 104782
S.C. BRIFCO ENERGY S.R.L., cu sediul social în strada Depozitelor, nr. 55, biroul nr. 3, CP:110103, judeţul
Argeș, ONRC: J03/356/2013, CUI: RO31370518, a derulat proiectul “Achiziţie utilaje performante pentru
SC BRIFCO ENERGY SRL”, cofinanțat prin Fondul European de Dezvoltare Regională, în baza contractului
de finanțare nr. 2178/24.05.2018, respectiv actul adiţional nr. 1/21.11.2018. Proiectul a fost finanțat
prin Programul Operațional Regional 2014-2020; Axa prioritară 2 – Îmbunătățirea competitivității
întreprinderilor mici şi 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 și surse proprii. Proiectul s-a implementat în Municipiul Piteşti,
strada Depozitelor, nr. 55, biroul nr. 3, judeţul Argeş. Perioada de implementare a proiectului a fost de
33 luni, respectiv între data 08.07.2016 și data 31.05.2019.
Autoritatea de Management: Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administrației Publice
Organismul Intermediar: Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia.
Valoarea totală a proiectului este de 1.321.358,38 lei, din care asistența financiară nerambursabilă este
de 887.752,96 lei, valoarea eligibilă nerambursabilă din FEDR: 754.590,02 lei.
Obiectivul general al proiectului constă în creşterea competitivităţii şi productivităţii muncii firmei
BRIFCO ENERGY prin diversificarea activităţii, adoptarea de noi tehnologii şi angrenarea forţei de muncă
specializată.
Rezultatele proiectului:
1. Achiziţionarea de utilaje şi echipamente performante: Buldoexcavator cu picon-1 buc;
Buldoexcavator – 1buc; Compactor de asfalt -1 buc; Miniexcavator-1 buc; Aparat de sudură prin
electrofuziune -1 buc; Aparat de sudură cap-cap- 1 buc; Mai compactor-2 buc; Placa
Compactoare-2 buc; Taietor pentru beton asfalt- 2 buc; Pickhammer- 1buc; Generator-1buc;
2. Crearea a 5 locuri de muncă cu norma întreaga şi perioada nedeterminată pană la finalizarea
implementării şi menţinerea numărului mediu de salariaţi, astfel atins. Cooptarea în urma
procesul de recrutare şi selecţie a personalului a unei persoane, dintre cele 5 posturi create, din
categoriile defavorizate
Impactul la nivel local/regional: s-au achiziţionat 14 utilaje/echipamente pentru lucrari de construcţii şi
s-au generat 5 posturi , din care un post a fost ocupat de o persoană din categoriile defavorizate.
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