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Începerea proiectului  
„CONSTRUCȚIE ȘI DOTARE CU ECHIPAMENTE-HALA DE PRODUCȚIE MOBILIER DE BUCĂTĂRIE” 

 
S.C. EXPONENȚIAL CONSULT S.R.L. cu sediul în Mun. Târgu Jiu, Str. Dumitru Frumuseanu, nr. 13, județul Gorj, CUI 

25971106, J 18/433/03.09.2009, implementează proiectului cu titlul: „Construcție și dotare cu echipamente-hală de producție 
mobilier de bucătărie”, cod SMIS 113403, co-finanţat prin Fondul European de Dezvoltare Regională, în baza contractului de 
finanţare nr. 2041 / 21.05.2018 încheiat cu Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice în calitate de Autoritate de 
Management pentru Programul Operațional Regional 2014-2020 şi Agenţia pentru Dezvoltare Regională Sud – Vest Oltenia, în 
calitate de Organism Intermediar. 

Valoarea totală a proiectului este de 2.083.056,90 lei, din care asistenţa financiară  nerambursabilă este de 1.273.867,45 
lei, din care 1.082.787,33 lei din FEDR și 191.080,12 lei din Bugetul Național.  

Proiectul se implementează la punctul de lucru al societății în Regiunea Sud – Vest Oltenia, judeţul Gorj, Municipiul Târgu 
Jiu, Str. Aleea Petrești, nr. 10A, prin REGIO - Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 2 – Îmbunătățirea 
competitivității întreprinderilor mici și mijlocii, Prioritatea de investiții 2.2 – Sprijinirea crearii si extinderea capacitatilor avansate 
de productie si dezvoltarea serviciilor. 

Obiectivul general al proiectului „Construcție si dotare cu echipamente-hală de producție mobilier de bucătărie” este 
realizarea unei investitii inițiale în vederea îmbunătățirii competitivității economice prin creșterea productivității muncii. 
Obiectivul va fi atins prin crearea unei noi unități de producție în domeniul „Fabricarea de mobilă pentru bucătării”, cod CAEN 
3102, obiectiv care se va realiza prin construirea și dotarea unui spațiu nou de producție, în scopul continuării activității vizate prin 
proiect în noua locație. 
 Obiectivele specifice ale proiectului sunt: 

1. Introducerea inovării de produs și de proces în cadrul societății prin realizarea unei investiții inițiale, susținută prin construcția 
unei hale de producție și prin achiziția a 15 echipamente de producție noi și performante, 7 echipamente IT, 11 sisteme 
pentru încălzire, climatizare și PSI, dar și a 2 active necorporale necesare pentru buna operare a investiției; 

2. Realizarea activităților de internaționalizare, a activităților de certificare a sistemului de management ISO 9001 si 
14001 cât și de certificare a produsului "Mobilier pentru bucătării"; 
 

Data de începere a proiectului:  01.02.2017 
Data de finalizare a proiectului: 31.05.2020 

 
Date de contact: Pentru detalii suplimentare vă stăm la dispoziţie la sediul social al firmei sau la tel. 0722.346.594, 

e-mail: proiect.exponential@gmail.com, persoana de contact Costel – Dorin Mitruț. 
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