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Anunț de presă 
Data: 09.03.2020 

 
ANUNȚ FINALIZARE PROIECT «EXTINDEREA CAPACITĂȚII DE PRODUCȚIE LA S.C. ALPHA 

GROUP S.R.L.» 

 
S.C. ALPHA GROUP S.R.L., în calitate de beneficiar anunță finalizarea proiectului                                    
« EXTINDEREA CAPACITĂȚII DE PRODUCȚIE LA S.C. ALPHA GROUP S.R.L.», cod SMIS 2014+: 
110117, proiect finanțat prin Programul Operațional Regional 2014 – 2020, AXA Prioritară 2 
– “Îmbunătățirea competitivității întreprinderilor mici și mijlocii”. 
Valoarea totală a proiectului este de 2.029.791,18 lei, din care valoarea finanțării 
nerambursabile este de 1.307.885,44 lei din care 1.111.702,62 lei valoare eligibilă 
nerambursabilă din FEDR și 196.182,82 lei  valoare eligibilă nerambursabilă din bugetul 
național. 
Obiectivul general al acestui proiect l-a constituit îmbunătățirea competitivității S.C. ALPHA 
GROUP S.R.L. prin creșterea productivității muncii în domeniul tipografiei și îmbunătățirea 
capacităților avansate de dezvoltare a produselor tipărite. 
Obiective specifice: i. extinderea capacității de producție a S.C. ALPHA GROUP S.R.L. prin 
achiziția de mașini și echipamente tipografice noi și performante; ii. promovarea eficientă și 
durabilă a societății. 
Rezultatele: i. o tipografie dotată cu mașini și echipamente performante și inovative (mașină 
tipar offset, presă digitală, echipament semiautomat de producție coperți rigide, și 
echipament inserat bloc de carte în copertă), necesare pentru extinderea capacității de 
producție a solicitantului și îmbunatățirea competitivității pe piață; ii. în urma utilizării 
metodelor eficiente de promovare, rezultatul va fi de atragere a unui numar mare de clienți 
și de informare a potențialilor clienți asupra produselor pe care le oferă întreprinderea. 
Prin această investiție, va rezulta un impact pozitiv în cadrul societății, generând atât 
beneficii financiare cât și sociale, având în vedere cererea mare pentru servicii de tipărire.  
Data de începere a proiectului este 13.09.2018, iar data de închidere efectivă a proiectului 
este 15.04.2020.  
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