
                                                      
 

                          
 

 

Bucureşti, 26 februarie 2014   
 
 
 
                                                                  

În data de 25 februarie 2014 Agenţia pentru Dezvoltare Regională Bucureşti – Ilfov (ADR BI), Organism 
Intermediar pentru Programul Operaţional Regional (REGIO) a organizat o vizită  la următoarele proiecte 
implementate cu finanţare REGIO: 
 

 SC Global Media Expert SRL- a implementat proiectul " Sprijinirea dezvoltării SC Global 
Media Expert Media prin achiziţia de echipamentul specific pentru difuzarea şi transmiterea de 
programe radio". Prin proiect concomitent cu aparatura modernă achiziţionată s-au creat 8 noi 
locuri de munca. Valoarea totală a proiectului a fost de 1.036.634,60 lei din care finanţare 
nerambursabilă - 835.995,65 lei.  

 SC Cult Market Research SRL – a implementat proiectul " Creşterea performanţelor SC Cult 
Market Research SRL prin achiziţionarea unor echipamente inovative". Prin proiect au fost 
achiziţionate echipamente specifice colectării şi prelucrării datelor necesare realizării studiilor 
cantitative şi calitative de piaţă şi a sondajelor de opinie.  Valoarea totală a proiectului a fost de 
1.019.229,72 lei din care finanţare nerambursabilă – 813.359,45 lei.  

 SC. ROMCONSULTING C&R 2001 SRL – a implementat proiectul "Linie de producţie mase 
plastic (dibluri, doze electrice, capace pentru corpuri de iluminat) şi linie de asamblare cui în 
diblu". Achiziţionarea liniilor de producţie a determinat crearea a 4 noi locuri de muncă. 
Valoarea totală a proiectului a fost de 578.540,48 lei din care finanţare nerambursabilă – 
578.540,48 lei.  
 

Cu această ocazie managerii de proiect au oferit interviuri si au prezentat rezultatele obţinute. De 
asemenea au fost evidenţiate beneficiile pe care le au microintreprinderile ca urmare a implementării 
acestor proiecte: creşterea cifrei de afaceri şi crearea de noi locuri de muncă. 

 
 
Imagini de la eveniment şi fişele proiectelor sunt disponibile pe site-ul  www.regioadrbi.ro, la secţiunea 
Presa/ Vizite la proiecte.  
 
 
 
Persoană de contact: Claudia Ionescu, purtător de cuvânt  
Şef Departament Promovare Regională şi Investiţii – ADR BI  
Tel: +40746 099 952, Email: claudia.ionescu@adrbi.ro; adrbinvest@yahoo.com,  www.regioadrbi.ro 
 

 
 
 

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României. 
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