
  

 

 

 

 

 

Beneficiar proiect : Stațiunea de Cercetare Dezvoltare pentru Viticultură și Vinificație Bujoru 

Manager de proiect:  Dr. Biolog Ciubuca Aurel  

Perioada de implementare:04.06.2010-03.03.2011 

 Valoare totală  : 401784,16 lei 

                                                                       Valoare eligibilă  : 336539 lei  

 

Obiectivele proiectului :   

     1. Imbunãtãţirea performanţelor administrative si de management instituţionalizat si de proiect; 

    2 Realizarea de imagine si promovarea instituţionalã. 
 

Oiectivele proiectului si implicit  activitãţile aferente acestora  fac parte integrantã din obiectivele 

competiţiei Programului Operaţional Sectorial"Cresterea Competitivitãţii Economice", Axa prioritarã 

2, domeniul major de intervenţie 2.2-Intervenţii în infrastructura de CD si dezvoltarea capacitãţii 

administrative, respectiv Operaţiunea 2.2.4-Intãrirea capacitãţii administrative. 

 

Indicatori de realizare: 
1.Achiziția de servicii pentru întărirea capacității administrative: 

-Strategii de management elaborate  

- Strategii de promovare instituţională 

-Sisteme de management documentate 

-Servicii de consultanță pentru Implementarea Sistemului integrat de management al Sigurantei 

alimentelor , conform SR EN ISO 22000 :2005 

- Servicii de consultanță pentru Publicarea si inregistrarea pe teritoriul UE a 3 desene si 3 marci. 

 

2.Achiziția de active corporale și obiecte de inventar pentru îmbunătățirea gestionării instituției:  
15 PC-uri cu periferice, 8 laptopuri, o imprimanta A1, un copiator multifunctional, laminator A3,A4, 

aparat de îndosariat A4, Server. 

 

3.Achiziția de active necorporale: 
7 Licenţe Manager financiar pentru Cercetare-Dezvoltare, un Program ALOP, un Modul Salarii, un  -

Soft legislativ, 23-Software Aplicaţii și de Operare, Software Bitdefender  Antivirus. 

 

 

Programul Operaţional Sectorial Cresterea Competitivitatii Economice 

"Investiţii pentru viitorul dumneavoastră" 

                   Proiect cofinantat din Fondul European de Dezvoltare Regionala 

Titlul proiectului; Realizarea unui management administrativ 

performant pentru creşterea vizibilităţii instituţionale 



 

 4.   Informare și publicitate pentru proiect și promovare instituțională 
-Servicii publicitare(trei anunturi); 

-Realizare panou de firmă; 

-Editarea și tipărirea unei cărți, a două brosuri și a unui pliant;  

-Prezentare și publicare de Lucrãri stiinţifice fara cotaţie ISI; 

-Realizarea ununi film documentar cu activitățile desfășurate în entitatea noastră; 

-Publicarea si inregistrarea pe teritoriul UE a 3 desene si 3 marci. 

 

5.Servicii de audit pentru proiect 

 

Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să 

vizitaţi www.fonduri-ue.ro 

 

 

 

Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene 

sau a Guvernului Romaniei  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


