
 

 

 

      

 

Comunicat de presă 
 

Data: 19.03.2020 
 
 

Finalizarea proiectului „Creșterea competitivității S.C. SAMUEL PREST LINEA S.R.L. 
prin dotarea cu active corporale și necorporale pentru activități de  

design specializat” 
 

SAMUEL PREST LINEA S.R.L, în calitate de Beneficiar, anunță finalizarea implementării proiectului 
„Creșterea competitivității S.C. SAMUEL PREST LINEA S.R.L. prin dotarea cu active corporale și 
necorporale pentru activități de design specializat”, cod MySMIS 117752, finanțat prin Programul 
Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 2: ”Îmbunătăţirea competitivităţii întreprinderilor 
mici și mijlocii”, Prioritatea de investiţii 2.1 ITI - “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 este de 1.139.663,65  lei, din care valoarea sumei nerambursabile din 
partea Fondului European de Dezvoltare Regională este de 767.855,55 lei. 

Obiectivul general al proiectului îl constituie creșterea cifrei de afaceri și a profitabilității firmei.  
Obiectivele specifice ale proiectului vizează: 

- Creșterea gradului de utilizare a tehnologiilor moderne în procesul de prestări servicii prin 
achiziția de echipamente specifice domeniului vizat prin proiect, respectiv: stație design, 
laptop 2 în 1, stație de lucru mobilă, multifuncțional, telemetru laser digital, tabletă design, 
3 stații grafice de înaltă performanță, precum și pachet software profesional integrat 
pentru mobilier; 

- Crearea a cel puțin 5 noi locuri de muncă la finalizarea implementării proiectului, angajând 
de pe piața locală a muncii; 

- Atingerea unei cote de piață de cel puțin 3% în domeniul designului de produs în termen de 
3 ani de la finalizarea proiectului. 

Prin implementarea acestui proiect va crește calitatea proiectelor de interior și de design de 
mobilier, realizate atât la nivelul municipiului Tulcea cât și la nivel național, influențând pozitiv 
calitatea vieții și stimulând totodată competitorii de pe piața locală să-și îmbunătățească nivelul 
serviciilor. 

Informaţii suplimentare se pot obţine la: Dragoș BĂDULESCU, Manager de proiect, tel. 
0757577860, e-mail: mrbadulescu@gmail.com 

 

Investim în viitorul tău! Proiect cofinanțat din Fondul European 
de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Regional 2014-2020 
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Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României 


