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Anunț finalizare implementare proiect: 
“Creștere capacitate producție saltele pocket” 

 
 
BODESCU EXPORT IMPORT SRL anunță finalizarea activităților proiectului “Creștere capacitate producție saltele pocket“  - Cod 
SMIS 110114. 
 
Proiectul a fost implementat prin intermediul unei finanțări nerambursabile acordate prin Regio -Programul Operațional 
Regional 2014 – 2020, axa prioritara 2 “Îmbunatațirea competitivității întreprinderilor mici si mijlocii”, prioritatea de investiție 
2.2. „Sprijinirea creării și extinderea capacităților avansate de producție și dezvoltarea serviciilor”. 
 
BODESCU EXPORT IMPORT SRL a încheiat un contract de finanțare cu Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice 
și Fondurilor Europene, în calitate de Autoritate de Management și cu Agenția pentru Dezvoltare Regională Nord-Vest, în 
calitate de Organism Intermediar pentru Programul Operațional Regional la nivelul regiunii Nord-Vest. 
 
Obiectivele generale ale proiectului: îmbunătățirea competitivității întreprinderii prin extinderea capacității de producție 
saltele de tip pocket și a casetelor cu miez din arcuri tip pocket. 
 
Rezultatele proiectului: dotare cu echipamente tehnologice (mașini universale de producție a arcurilor tip pocket, mașina de 
lipire a arcurilor tip pocket, mașina de matlasat, mașina de surfilat, mașina universala de umplere, stivuitor saltele, 
electrostivuitor, mașina de cusut cu 2 ace), dotarea halei de producție cu sistem de iluminat cu LED, crearea a 17 noi locuri de 
muncă și măsuri complementare care asigură creșterea calității și intrarea pe piețe internaționale. 
 
Impactul proiectului asupra comunității locale: crearea de 17 locuri noi de muncă, din care minim 1 angajat din categoria 
persoanelor defavorizate, siguranța oferită de veniturile obținute de aceste persoane și mediul de munca confortabil 
(deoarece utilaje achiziționate sunt extrem de performante și presupun un volum scăzut de efort fizic); clienții au acces la 
saltele de o calitate superioară la un preț avantajos; prin creșterea cifrei de afaceri și mai ales ca urmare a creșterii 
profitabilității firmei, taxele și impozitele ce vor fi plătite către bugetul de stat vor fi mai mari; prin dotarea cu echipamente 
performante cu consumuri energetice scăzute și dotarea cu sistem de iluminat LED, proiectul propus contribuie la protecția 
mediului înconjurător și dezvoltarea durabilă. 
 
Proiectul a fost derulat în localitatea Satu Mare, județul Satu Mare, Parc Industrial Sud, Parcela 16, în perioada 12.03.2018 – 
31.07.2020. Valoare totală proiect: 8.028.028,21 RON; Valoare totală eligibilă: 6.721.804,47 RON; Valoare contribuție proprie 
(eligibilă): 2.622.292,18 RON; Valoare finanțare nerambursabilă: 4.099.512,29 RON, din care: 3.484.585,45 contribuție FEDR; 
614.926,84 contribuție din bugetul național. 

 
SC BODESCU EXPORT IMPORT SRL 

Pentru detalii suplimentare : Bodescu Maria-Floare, Manager de proiect, tel. 0261.824.400, e-mail eibodescu@gmail.com. 
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