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Anunț de finalizare a implementării proiectului și îndeplinirea indicatorilor

Titlul proiectului : Construire Studio Foto
Nume beneficiar: SC SBP MEDIA SRL
Numele programului: Programul Operațional Regional 2014-2020
Axa prioritară 2 - Îmbunătățirea competitivității întreprinderilor mici și mijlocii
Prioritatea de investiții 2.1 A
Numele organismului intermediar: Agenția de Dezvoltare Regionala Centru
Valoarea totală a proiectului: 1.142.998,32 lei
Valoarea finanțării nerambursabile: 893.938,99 lei
Data inceperii: 02.04.2018
Data finalizării: 30.06.2021
Cod SMIS: 112918
Locuri de munca nou create: 5
Obiectivul: Obiectivul general al societății vizat prin prezentul proiect este creșterea
competitivității economice a acesteia și creșterea performanțelor economice a societății.
Creșterea competitivității societății se va asigura prin construcția studioului foto și prin achiziționarea
echipamentelor profesionale care permit creșterea calității atât a seviciilor cât și a produselor aferente.
Creșterea performanțelor economice ale societății va putea fi observată prin creșterea cifrei de
afaceri, creșterea profitului și a fluxului de numerar inregistrat de societate. Societatea are în
perspectivă dezvoltarea gamei de servicii și produse. Pe termen lung societatea dorește să iși
extindă portofoliul de clienți, atragând și clienți internaționali. Fotografia este folosită în toate
domeniile, fie că este un intrument de vânzare, fie că sunt amintiri, fie că sunt mesaje de
informare sau pur și simplu artă. Prin realizarea acestui proiect, putem să oferim toate serviciile
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legate de fotografie, într-un singur loc. În regiunea noastră, în momentul de față, nu există un
studio foto de o asemene complexitate, acesta fiind un obiectiv de dezvoltare viitoare a
companiei.
Rezultate: Crearea de cinci noi locuri de munca; Consturirea unui studio foto cu o suprafață de
250 mp, dotat cu echipamente performante.
Impact: Proiectului prevede măsuri de îmbunatațire a calitații mediului înconjurător și de
crestere a eficienței energetice prin: Utilizarea surselor regenerabile de energie; Minimizarea la
sursa a deșeurilor generate, creșterea gradului de recuperare și reciclare a deșeurilor. Un alt
factor deosebit de important pe care compania noastră reușește să il atingă cu succes, este
impactul social, reușind să pună la dispozișie tinerilor absolvenși de fotografie locuri de muncă și
posibilitatea construirii unei cariere în domeniul creativ fotografic. Deoarece considerăm că
econimisind energie și folosind tot mai mult surse regenerabile de energie putem cu toții să avem
parte de o viață mai sanatoasă fară un impact negativ asupra mediului, am decis achizitionarea
de panourilori solare.
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Investim în viitorul tău! Proiect cofinanțat din Fondul European
de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Regional 2014-2020
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