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ANUNȚ DE PRESĂ
Budești, decembrie 2021
Finalizarea proiectului ”Îmbunătățirea competitivității întreprinderii L.A.I.C. PROD S.R.L. prin
extinderea și diversificarea gamei de produse”
L.A.I.C. Prod S.R.L., în calitate de beneficiar, cu sediul în municipiul București, Șos. Alexandria, nr. 151,
sector 5, județul București, a derulat începând cu data de 31.05.2018 proiectul “Îmbunătățirea
competitivității întreprinderii L.A.I.C. PROD S.R.L. prin extinderea și diversificarea gamei de produse“ (cod
SMIS 113551), co-finanţat prin Regio – Programul Operațional Regional 2014-2020, Fondul European de
Dezvoltare Regională, în baza Contractului de finanţare încheiat cu Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice
și Administrației, în calitate de Autoritate de Management, prin Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud
Muntenia, în calitate de Organism Intermediar.
Proiectul este finanțat prin Axa prioritară 2 – Îmbunătățirea competitivității întreprinderilor mici și mijlocii,
Prioritatea de investiții 2.2 – Sprijinirea creării și extinderea capacităților avansate de producție și
dezvoltarea serviciilor.
Valoarea totală a Contractului de finanțare este de 5.372.051,43 lei, din care asistenţa financiară
nerambursabilă este de 70,64% din valoarea totală eligibilă aprobată (4.476.816,04 lei), respectiv de
3.162.458,20 lei, din care valoarea eligibilă nerambursabilă din FEDR este de 2.688.089,48 lei, iar valoarea
eligibilă nerambursabilă din bugetul național este de 474.368,72 lei.
Proiectul este implementat în localitatea Budești, str. Gării, nr. 89, jud. Călărași, în perioada 31.05.201831.12.2021.
Obiectivul proiectului constă în îmbunătățirea competitivității companiei L.A.I.C. Prod S.R.L. prin
achiziționarea de active noi, servicii de certificare/recertificare și servicii de internaționalizare a activității,
în scopul extinderii și diversificării activității.
Principalul obiectiv specific al proiectului constă în dezvoltarea capacității de realizare a producției prin
achiziționarea a 21 active corporale și 15 buc becuri LED, 3 active necorporale (software), un serviciu de
certificare produs, un serviciu de certificare a managementului calității și de mediu (ISO) și participarea la
un târg internațional.
Impactul proiectului la nivelul localității/Regiunii de Dezvoltare Sud-Muntenia: prin intermediul finanțării
nerambursabile, compania a achiziționat 21 active corporale (mașini de îndoit și tăiat pe diferite dimensiuni
pentru ștanțe plane, o mașină de îndoit pentru ștanțe curbe, cilindri rotativi, cutting plotter, plotter,
router, compresor, CNC cu tăiere laser rotund și plan, proiectoare LED, instalație panouri fotovoltaice) și 3
active necorporale. De asemenea, societatea L.A.I.C. Prod S.R.L. a obținut în cadrul proiectului, certificarea
de produs FSC și certificările ISO 9001 și ISO 14001, dar și de o mai bună vizibilitate pe plan internațional
prin participarea la un târg în afara țării. De asemenea, prin intermediul proiectului, au fost create 3 noi
locuri de muncă.
Detalii suplimentare sunt disponibile pe site-ul companiei www.laicprod.ro și de la:

Nume persoană contact: Lupescu Constantin
Funcţie: Administrator
Date de contact: tel.: 0723.317.913, e-mail lupescu@laicprod.ro
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