
            

                              
 
 
 
 
 
 

Comunicat de presă 
 

Data: Decembrie 2019 
 

Finalizarea proiectului 
„Diversificarea producției SC PREMIUM CONCEPT PROIECT SRL” 

 
Premium Concept Proiect SRL anunță finalizarea proiectului „Diversificarea producției SC Premium Concept Proiect 
SRL”, cod SMIS 114791, finanțat în cadrul Programului Operațional Regional 2014 – 2020, Axa prioritară 2 - 
Îmbunătățirea competitivității întreprinderilor mici şi mijlocii, Prioritatea de investiții 2.2 – Sprijinirea creării și 
extinderea capacităților avansate de producție și dezvoltarea serviciilor. 

Proiectul a fost derulat în perioada 24 februarie 2017 – 30 noiembrie 2019 și a avut ca obiectiv general îmbunătățirea 
competitivității Premium Concept Proiect SRL, prin diversificarea activității companiei, promovarea spiritului 
antreprenorial prin exploatarea de tehnologii inovative și consolidarea poziției pe piata întreprinderilor mici și mijlocii.  

Valoarea totală a proiectului a fost de 3.197.679,75 lei, iar valoarea totală eligibilă a proiectului a fost de 2.683.933,29 
lei, din care, valoarea nerambursabilă acordată prin Fondul European de Dezvoltare Regională s-a ridicat la 
1.615.306,41 lei, iar valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul național la 285.054,07 lei.  

Dintre principalele rezultate obținute în urma implementării proiectului, amintim următoarele: 

 Diversificarea activității companiei prin achiziționarea de echipamente necesare desfășurării noii activități și 
prestarea de servicii și produse de calitate superioară pe piața de profil; 

 Mentinerea numărului de salariați înregistrat la finalul exercitiului financiar anterior depunerii proiectului 
(anul 2016); 

 Creșterea numărului mediu de salariați cu 5 persoane, conform obiectivului specific al POR 2014 - 2020, Axa 
prioritară 2 - Îmbunătățirea competitivității întreprinderilor mici şi mijlocii, Prioritatea de investiții 2.2 – 
Sprijinirea creării și extinderea capacităților avansate de producție și dezvoltarea serviciilor, respectiv 
îmbunătățirea competitivității economice prin creșterea productivității muncii în IMM-uri, în sectoarele 
competitive identificate în Strategia Națională pentru Competitivitate. 

Diversficarea activității companiei garantează performanța și consolidarea, pe termen lung, a serviciilor și produselor 
oferite, aspect care are impact la nivel social. Din punct de vedere social, valoarea adăugată a investiției s-a 
materializat prin crearea de noi locuri de muncă, contribuind în acest fel la o reducere a ratei șomajului. 
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