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NUMELE PROIECTULUI: 
„Modernizarea activității 
societății neva eXPert srL”

Finanțarea proiectului a fost asigurată prin POR 2014-2020, 
Axa prioritară 2 - Îmbunătăţirea competitivităţii întreprinderilor 

mici şi mijlocii; Prioritate de investiţie 2.1 A MICROINTREPRINDERI 
și contribuția proprie a NEVA EXPERT S.R.L

Mobilarea corespunzătoare a punctului de lucru asigură condiții 
optime de lucru angajaților existenți și celor angajați prin proiect, 
numărul mediu de personal al societății va crește la 5 ca urmare a 
implementării proiectului. Achiziționarea echipamentelor asigură 
creșterea competitivității firmei. 

Neva Expert SRL, Jud. Dâmbovița, Mun. Târgoviște,  Str. I. H. Rădulescu, nr. 23

Călătoria continuă!
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Gravator laser

Multifuncțională A3+

Imprimantă Flatbed

Plotter

Aparat laminare

Ghilotină electrică



valoarea totală a proiectului este 367.598,27 lei, din care suma 
nerambursabilă solicitată este de 248.240,11 lei.
Proiectul a fost implementat în perioada 7 februarie 2018 - 31 decembrie 
2019.
obiectivul general al proiectului este consolidarea poziției pe piață a SC 
NEVA EXPERT SRL prin dotarea punctului de lucru cu echipamente IT și 
softuri, echipamente tehnologice și mobilier necesare activității de editare 
și tipărire a materialelor publicitare, cu respectarea principiilor dezvoltării 
durabile și egalității de șanse.
obiectiv specific 1. Modernizarea societății prin dotarea și mobilarea 
punctului de lucru din Târgoviște, str. Diaconu Coresi, bloc 17, parter și  
realizarea de produse/servicii și procese inovative.
obiectiv specific 2. Atragerea clienților prin îmbunătățirea comunicării și a 
schimbului de informații cu ajutorul softului gestiune CRM
obiectiv specific 3. Creșterea numărului mediu de salariați
Rezultatele proiectului sunt:
- achiziționarea unui set de  mobilier pentru sala de producție și a unui set 

mobilier recepție.
- achiziționarea următoarelor echipamente tehnologice: Ghilotină 

electrică programabilă, Laminator cu rola profesional, Aparat de biguit și 
microperforat, Aparat de îndosariat termic, Aparat îndosariere electric 
cu inele de metal, Gravator laser;  echipamente IT: Imprimanta 3D, 
Imprimanta Hârtie, Flatbed, Xerox, laptopuri cu licențe, multifuncțională.

- achiziție Soft CRM.
- creșterea numărului mediu de angajați de la 2 la 5.
Implementarea proiectului asigură consolidarea poziției pe piață a 
societății prin diversificarea producției (mai multe tipuri de produse 
publicitare, inclusiv  produse noi, machete 3D, creșterea calității produselor 
realizate, practicarea unor preturi competitive, cu un bun raport calitate-
preț, extinderea pe piața locală prin atragerea unui  număr mai mare de 
beneficiari privați, persoane fizice si juridice, valorificarea experienței, 
competentelor si spiritului creativ al angajaților existenți și a celor care 
au ocupat cele 2 locuri de muncă nou-create, satisfacerea clienților și 
fidelizarea acestora.

informații suplimentare: 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

Investim în viitorul tău!
Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională

prin Programul Operațional Regional 2014-2020
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