
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANUNȚ DE PRESĂ 

Dâmbovița, 05.02.2020 

CHANDLER INTERNATIONAL SRL A FINALIZAT IMPLEMENTAREA PROIECTULUI “Creșterea 
competitivității Chandler International SRL” REALIZÂND O INVESTIȚIE ÎN DOMENIUL PRODUCȚIEI 

COMPONENTELOR STRUCTURILOR METALICE 

CHANDLER INTERNATIONAL SRL, a finalizat implementarea proiectului „Creșterea competitivității CHANDLER INTERNATIONAL SRL” cod SMIS 111351, 
finanțat prin Programul Operațional Regional 2014-2020 – Axa prioritară 2 – Îmbunătățirea competitivității întreprinderilor mici și mijlocii / Prioritatea de 
investiții 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. 

Valoarea totală a proiectului a fost de 1.725.097,83 lei, din care 894.441,48 lei reprezintă finanțare nerambursabilă. Valoarea nerambursabilă din FEDR este 
de 760.275,26 lei. 

Programul Operațional Regional 2014-2020 este implementat la nivel național de către Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației, în calitate 
de Autoritate de Management, iar la nivel regional de către Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia, Organism Intermediar al programului ce 
monitorizează implementarea acestui proiect.  

Obiectivul general al proiectului a fost creșterea competitivității societății CHANDLER INTERNATIONAL SRL, în vederea consolidării poziției firmei pe piața de 
fabricare a componentelor structurilor metalice, după implementarea proiectului, prin realizarea unei centru modern de fabricare a elementelor metalice, 
necesare construirii clădirilor din structuri metalice. 

Rezultatele proiectului:  

1. Un nou produs oferit de societate și creșterea cifrei de afacere, astfel: Chandler va oferi clienților un produs nou, elemente metalice, necesare pentru 
realizarea construcțiilor din elemente metalice. 

2. Diversificarea activității firmei prin introducerea unor noi activități de producție, conduce la creșterea cifrei de afacere aferentă activității de producție cu 
3% anual (pe perioada de durabilitate), după implementarea proiectului. 

3.  Creșterea cu 5 locuri de muncă noi a numărului mediu de angajați și în menținerea celor existente în cadrul firmei în anul anterior depunerii cererii de 
finanțare. 

Realizarea proiectului contribuie la nivel de regiune prin creșterea gradului de ocupare a forței de muncă, introducerea unui nou produs în domeniul 
fabricării elementelor metalice în județul Dâmbovița, respectiv la creșterea competitivității beneficiarului în regiunea Sud – Muntenia. 
 

Date de contact beneficiar: 
CHANDLER INTERNATIONAL SRL 

Adresa: Regiunea de Dezvoltare Sud Muntenia,  
București, Sector 1, Calea Floreasca Nr. 169, CORP X, Camera 14, Etaj 1 

Telefon 0720 990 992, fax 0314 382 751, office@chandler.ro 
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