
            

                                     

 
Comunicat de presă 

Data: 06.01.2021 
 

Premium Concept Proiect SRL demarează proiectul „Diversificarea producției în cadrul 
PREMIUM CONCEPT SRL” cod SMIS 139363 

 
Titlul proiectului: Diversificarea producției în cadrul PREMIUM CONCEPT SRL 
Numele beneficiarului: PREMIUM CONCEPT PROIECT SRL 
Obiectivul general al proiectului îl reprezintă îmbunătățirea competitivității PREMIUM CONCEPT PROIECT SRL prin 
diversificarea activității companiei tipografiei (Cod CAEN 1812 - Alte activități de tipărire n.c.a.), promovarea spiritului 
antreprenorial prin exploatarea de tehnologii inovative, consolidarea poziției pe piața întreprinderilor mici și mijlocii. 
Compania își propune creșterea numărului mediu de salariați cu 5 persoane. Acest obiectiv corespunde obiectivului 
specific al POR 2014 - 2020, Axa prioritară 2 - Îmbunătățirea competitivității întreprinderilor mici și 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. 
Obiectivele specifice ale proiectului: 
1. Îmbunătățirea condițiilor de muncă în cadrul instituției; 
2. Certificarea serviciilor realizate de catre firmă cu cerințele standardului SR EN ISO/CEI 17021-1:2015 si SR EN 
ISO/CEI 17065:2013; 
3. Diversificarea producției prin realizarea de etichete înnobilate prin efecte metalice și volumetrice (asemănator 
etichete hologramă pentru identificarea produselor originale).  
Valoarea totală a proiectului (inclusiv finanțarea nerambursabilă): 
Valoare totală: 4.750.783,40 lei 
Valoare totală eligibilă: 3.968.520,96 lei 
Valoarea eligibilă nerambursabilă din FEDR: 2.398.033,33 lei 
Valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul național: 423.182,34 lei 
Valoarea cofinanțării eligibile a Beneficiarului: 1.147.305,29 lei 
Valoarea neeligibilă inclusiv TVA: 782.262,44 lei 
Data începerii şi finalizării proiectului: 01.04.2020 - 31.03.2023 
Codul MySMIS: 139363 
 
 
 

Date de contact: 
PREMIUM CONCEPT PROIECT SRL 

Persoană de contact: Bogdan Alexandru Pistol, Administrator 
Telefon: 0730 010 010, E-mail: office@pcproiect.ro 
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Investim în viitorul tău! Proiect cofinanţat din Fondul European 
de Dezvoltare Regională prin Programul Operaţional Regional 2014-2020 
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Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României 


