
 

 

 

ANUNȚ DE PRESĂ 

Pitesti, februarie 2022 

Privind finalizarea proiectului 

,, DEZVOLTAREA BIROU AGENTIE DE PUBLICITATE’’ 
 

BRAINUP COLLECTIVE  SRL, în calitate de beneficiar, anunţă finalizarea proiectului cu titlul „DEZVOLTARE BIROU AGENTIE DE 

PUBLICITATE’’, cod SMIS 107433, proiect co-finanţat de Uniunea Europeană prin Fondul European de Dezvoltare Regională, 
în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 2 – Îmbunătățirea competitivității întreprinderilor mici 
și mijlocii, Prioritatea de investiții 2.1 A – Consolidarea poziției pe piață a IMM-urilor în domeniile competitive identificate in 

SNC si PDR-uri. 

Contractul de finanţare nr. 1229 a fost semnat în data de 07.03.2018 cu Ministerul Dezvoltarii, Lucrărilor Publice si 
Administrației, în calitate de Autoritate de Management, prin Agenția pentru Dezvoltare Regională  Sud Muntenia în calitate 
de Organism Intermediar pentru Programul Operațional Regional 2014-2020. 

 

Obiectivul general al proiectului l-a reprezentat creșterea competitivității organizației BrainUP Collective prin diversificarea 

gamei de servicii, dezvoltarea unei infrastructuri moderne și angrenarea de forță de muncă specializată în vederea dezvoltării 
sustenabile a mediului de afaceri la nivel local, regional și național. 
 

Obiectivele specifice ale proiectului: 

 Execuție de lucrări de amenajare interioare și exterioare a sediului social ( suprafața totală 407 mp conform contract 
de închiriere, respectiv dotarea cu mobilier (41 buc.), echipamente tehnologice (6 buc.) și echipamente specifice (26 

buc.) cu nivel tehnologic avansat în vederea dezvoltării biroului de agenție de publicitate până la finalul 
implementării proiectului. 

 Crearea unui colectiv de profesioniști prin generarea a cinci noi locuri de muncă cu normă întreagă și perioadă 
nedeterminată până la finalizarea implementării proiectului și menținerea numărului mediu de salariați, astfel atins, 
pe toată perioada rămasă din perioada de durabilitate a proiectului, respectiv 3 ani de la realizarea plății finale în 
cadrul contrcatului de finanțare. 

 

Rezultate obținute: 
 Proiectul a fost implementat cu succes; 

 Au fost executate lucrări de amenajare interioare și exterioare a sediului social ( suprafața totală 407 mp) și s-a 

realizat dotarea cu mobilier (41 buc.), echipamente tehnologice (6 buc.) și echipamente specifice (26 buc.) cu nivel 
tehnologic avansat. 

 Au fost create 5 locuri de muncă noi in cadrul societății. 

Valoarea totală a contractului de finanţare a fost de 1.139.942,32 lei, valoarea totală eligibilă a fost  de 939.435,09 lei. 

Valoarea contributiei publice a fost de 798.519,83 lei, din care valoarea eligibilă nerambursabilă din F.E.D.R. a fost de 

678.741,86 lei (72,25%), valoarea eligibilă nerambursabilă din Bugetul Naţional a fost de 119.777,97 lei (12,75%), iar co-

finanţarea eligibilă a beneficiarului a fost de 140.915,26 lei (15%). Valoarea neeligibilă inclusiv TVA a proiectului a fost de 

200.507,23 lei. 

Durata de implementare a proiectului a fost de 69 luni (01.06.2016-28.02.2022). 

Locul de implementare a proiectului este: Strada Smârdan, nr.32B, Municipiul Pitești, județ Argeș, Regiunea Sud-Muntenia 

Impactul proiectului : prin implementarea proiectului, societatea BrainUP Collective a crescut din punct de vedere al 

competitivității prin diversificarea gamei de servicii, dezvoltarea unei infrastructuri moderne și angrenarea de forță de muncă 
specializată.  

 

Detalii suplimentare puteți obține de la: domnul Gheorghe Alexandru Constantin – Administrator, tel: 0733030340, email: 

alexandru@brainup.ro  . 
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