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Lansarea proiectului
„Extinderea capacității de producție profile WPC în cadrul BENCOMP S.R.L”
S.C. BENCOMP S.R.L, în calitate de Beneficiar, cu sediul în sat Osorhei, comuna Osorhei, nr. 69/A, județul Bihor,
CUI 17402088, J5/684/24.03.2005, implementează proiectul „Extinderea capacității de producție profile WPC în cadrul
BENCOMP S.R.L”, cod MySMIS 113237, finanțat prin Programul Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară Îmbunătățirea competitivității întreprinderilor mici și mijlocii, Prioritatea de investiţii 2.2 – Sprijinirea creării și extinderea
capacităților avansate de producție și dezvoltarea serviciilor.
Contractul de finanțare a fost încheiat cu Ministerul Devoltării Regionale și Administrației Publice, în calitate de
Autoritate de Management și cu Agenţia pentru Dezvoltare Regională Sud-Est, în calitate de Organism Intermediar.
Valoarea totală a proiectului este de 5.500.627,08 lei, din care asistenţa financiară nerambursabilă este de
2.859.305,99 lei, din care 2.430.410,09 lei din FEDR și 428.895,90 lei din Bugetul Național.
Proiectul se implementează la punctul de lucru al societății în Regiunea Sud-Est, judeţul Buzău, municipiul Buzău,
Aleea Industriilor, nr. 5.
Obiectivul general al proiectului constă în îmbunătățirea competitivității economice prin creșterea productivității muncii în
cadrul societății și prin realizarea unei investiții inițiale.
Obiectivele specifice ale proiectului vor consta în:
1. Extinderea capacității de producție a profilelor WPC, prin achiziția a două linii de extrudare noi și performante, a
20 de matrițe, a unui sistem de supraveghere, a unui dedurizator, a echipamentelor IT, a unui activ necorporal
necesar pentru calculațiile comenzilor, precum și lucrări care nu necesită autorizare ce se vor realiza asupra halei
de producție și a birourilor, care duce la inovare de produs și de proces în cadrul societății.
2. Realizarea activităților de internaționalizare și a activităților de recertificare a sistemului integrat de
management și de certificare a produsului.
3. Creșterea numărului mediu de salariați ai societății prin crearea unui loc de muncă pentru persoane din categorii
defavorizate.
Durata de implementare a proiectului este de 24 luni: respectiv de la data 16.05.2018 până la data 30.04.2020.
Informaţii suplimentare se pot obţine la: punctul de lucru al societatii din judeţul Buzău, municipiul Buzău, Aleea
Industriilor, nr. 5 sau la tel. 0744.304.012, e-mail proiectbencomp@gmail.com, persoană de contact POSEDARU Mihai.
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