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Investim în viitorul tău! Proiect cofinanțat din Fondul European  
de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Regional 2014-2020. 

 

Scurtă descriere a proiectului 

”Diversificarea activității la BGMPACK” 

 

Beneficiar:  SC BGMPACK PRESTCOM BOGMAT SRL 
Codul MySMIS al proiectului: 113374 

Scopul proiectului / Obiectivul general al proiectului: 

Diversificarea activității prin crearea unei unități de producție a ambalajelor din plastic, alături 

de cele din carton deja existente. 

 

Obiectivele specifice ale proiectului: 

1. Punerea în funcțiune a unei unități de producție a ambalajelor din plastic. 

2. Standardizarea calității producției și managementului 

3. Internaționalizare producție ambalaje plastic 

 

Rezultatele proiectului: 

- valorificarea sectorului productiv prin achiziționarea unui sistem complex de producție; 

- mărirea gradului de ocupare a forței de munca în municipiul Arad, prin crearea a 6 noi locuri 

de muncă direct productive, din care unul aferent unei persoane dintr-o categorie 

defavorizata  

- utilizarea unor tehnologii prietenoase cu mediul:  reciclarea deșeurilor rezultate din procesul 

de producție 

- recertificarea ISO 9001: 

- recertificarea ISO 14001: 

- certificarea de produs: 

- identificarea de noi piețe externe de desfacere 
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- accesarea noilor piețe identificate și stabilirea de legături comerciale cu noi furnizori / 
clienți 
 

Data semnării contractului de finanțare: 12.02.2018 

Perioada de implementare a proiectului: 04.04.2017 – 31.12.2020 

 

Valoarea totală a contractului de finanțare: 10.399.701,22 Lei 

Valoarea eligibilă nerambursabilă din FEDR – contribuția Uniunii Europene: 3.839.620,00 Lei 

Valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul național: 677.580,00 Lei 

Valoarea finanțării nerambursabile a contractului de finanțare: 4.517.200,00 Lei 

 

Pentru informații detaliate despre celelalte  programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă 

invităm să vizitați 

 

www.fonduri-ue.ro 

 

www.inforegio.ro  
 

facebook.com/inforegio.ro 
 

 

 

Proiect finanțat prin Regio - Programul Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 2 

„Îmbunătăţirea competitivităţii întreprinderilor mici şi mijlocii”, Prioritatea de investiții 2.2. 

„Sprijinirea creării și extinderea capacităților avansate de producție și dezvoltarea serviciilor” 
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