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Inves�m în viitorul tău! Proiect cofinanțat din Fondul European
de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Regional 2014-2020

TÂRGOVIŞTE, 21.08.2019
NEVA EXPERT S.R.L. beneficiar în cadrul unui contract de finanțare încheiat cu Ministerul Dezvoltării 
Regionale și Administrației Publice în calitate de AM și Organismul Intermediar Agenția pentru Dezvoltare 
Regională Sud Muntenia în calitate de OI,  în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa 
Prioritară 2 - Îmbunătățirea compe��vității întreprinderilor mici și mijlocii, Prioritatea de inves�ții 2.1 - 
Promovarea spiritului antreprenorial, în special prin facilitarea exploatării economice a ideilor noi și prin 
încurajarea creării de noi întreprinderi, inclusiv prin incubatoare de afaceri, facem publice următoarele 
date și informații:
Proiectul cu  �tlul: „Modernizarea ac�vității societății NEVA EXPERT SRL”, Cod SMIS 107988, a fost 
implementat în Municipiul Târgoviște la punctul de lucru din str. Diaconu Coresi, bloc 17, parter, într-o 
perioadă de 39 luni, de la 26 octombrie 2016 până la data de 31 decembrie 2019. 
Finanțarea proiectului în valoare totală de 367.598,27 lei este realizată în proporție de 68,42% din FEDR, 
12,08% din Bugetul de stat și 19,5% reprezintă contribuția proprie a NEVA EXPERT S.R.L., conform 
contractului de finanțare 1098/07.02.2018.
Obiec�vul general este consolidarea poziției pe piață a SC NEVA EXPERT SRL prin dotarea punctului de 
lucru cu echipamente IT și so�uri, echipamente tehnologice și mobilier necesare ac�vității de editare și 
�părire a materialelor publicitare, cu respectarea principiilor dezvoltării durabile și egalității de șanse.
Rezultatele proiectului sunt: 
-  angajarea a 2 persoane cu normă întreagă, din care o persoană aparținând categoriilor defavorizate;
- achiziționarea a 6 echipamente tehnologice specifice pentru ac�vitatea de realizare a materialelor 
promoționale, a 8 echipamente IT suport pentru ac�vitatea de bază și un so� CRM pentru op�mizarea 
ac�vității. 

Impactul inves�ției la nivel local constă în u�lizarea forței de muncă locale și dezvoltarea mediului de 
afaceri local.
 
Pentru detalii vă puteţi adresa: NEVA EXPERT S.R.L., Jud. Dâmbovița, Municipiul Târgoviște,  Str. Ion Heliade 
Rădulescu,  nr. 23,  telefon – 0721.516.512, E-mail: andreea.negrila@nevaexpert.ro
Reprezentant legal:  Andreea NEGRILĂ.
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