
 

       Octombrie 2018 

       Stire de presa 2 

“DOTAREA SC SECOND START SRL PENTRU  DESFASURAREA ACTIVITATILOR DE 

         EDITARE MATERIALE PUBLICITARE” 

SC SECOND START SRL implemeteaza proiectul cu titlul “Dotarea SC SECOND START SRL pentru desfasurarea 

activitatilor de editare materiale publicitare”, cod SMIS 113419, selectat in cadrul Programului Operational Regional 

2014-2020, Axa prioritara 2 – Imbunatatirea competitivitatii intreprinderilor mici si  mijlocii, Prioritatea de investitie 

2.1.A Promovarea spiritului antreprenorial, in special prin facilitarea exploatarii economice a ideilor noi si prin 

incurajarea crearii de noi intreprinderi, inclusiv prin incubatoare de afaceri 

Principalele servicii si lucrari oferite ca urmare a implementarii acestui proiect sunt: 

• Editarea si imprimarea de steaguri publicitare; 

• Editarea si imprimarea de bannere textile; 

• Editarea si imprimarea materiale PVC, polipropilena; 

• Editarea si imprimarea materialelor de interior – usi, pereti; 

• Editarea de cataloage, afise, brosuri,  

 

Proiectul reprezinta o investitie deosebit de profitabila pe termen mediu si lung pentru mentinerea 

competitivitatii firmei pe piata locala si implementarea unei politici de dezvoltare durabila.  

 

Obiectivul general:  Cresterea competivitatii intreprinderii prin extinderea domeniului de activitate intr-un 

domeniu nou, si anume cel al editarii materialelor publicitare, un domeniu subdezvoltat pe piata municiului 

Timisoara 

Obiectivele specifice: 

1.Achizitionarea utilajelor si echipamentelor IT, precum si a softurilor grafice aferente prevazute in prezentul plan de 

afaceri, in vederea dotarii spatiului inchiriat din Municipiul Timisoara, pentru operationalizarea noii activitati – cea de 

editat materiale publicitare (conform codului CAEN 5819- ALTE ACTIVITATI DE EDITARE) in cele mai bune conditii; 

2. Cresterea numarului mediu de angajati al firmei corespunzator extinderii domeniului de activitate al firmei; 

3. Management optim al proiectului; 

 

Data incepere proiect: 15.03.2018 

Data finalizare proiect: 31.10.2018 

 

Valoarea totala a proiectului este de 1.186.307,43  lei,  din care   

Asistenta financiara nerambursabila  din FEDR  este de 760.291,00 lei si din Bugetul national 134.169,00 lei.   
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