
                                                                                         

 

 
 

SC BOGDAN BONIPLAST SRL anunță demararea proiectului: 
 
Titlul proiectului: „Investiții ale firmei SC BOGDAN BONIPLAST SRL ” 
Codul SMIS: 159384 
Beneficiar: SC BOGDAN BONIPLAST SRL  
 
Proiect finanțat prin Programul Operațional Competitivitate 2014-2020, Axa prioritară 4.1.1-Sprijinirea ameliorării 
efectelor provocate de criză în contextul pandemiei de COVID-19 și al consecințelor sale sociale și pregătirea unei 
redresări verzi, digitale și reziliente a economiei, Acțiunea 4.1.1  - Investiții în retehnologizare acordate IMM-urilor 
pentru refacerea capacității de reziliență. 
 
Autoritatea de Management POC (AM POC): Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene 
 
Scopul proiectului: refacerea capacității de reziliență a firmei prin obținerea de sprijin din fonduri externe 
nerambursabile pentru investiții în retehnologizare în cadrul codului CAEN 2511 – Fabricarea de construcţii metalice şi 
părţi componente ale structurilor metalice.  
  
Obiectivele specifice ale proiectului: 

- Achiziţia de: 
• echipamente pentru fabricarea de construcţii metalice şi părţi componente ale structurilor 

metalice, rampă pentru accesul persoanelor cu dizabilități, servicii de consultanţă, servicii de 
informare şi publicitate, servicii de audit de mediu şi servicii de audit financiar; 

- Creșterea productivității muncii în anul 3 de sustenabilitate cu minim 15 % față de nivelul aferent anului 
2020. 

Rezultatele proiectului: Contracte semnate pentru bunuri și servicii (echipamente pentru fabricarea de construcţii 
metalice şi părţi componente ale structurilor metalice, rampă pentru accesul persoanelor cu dizabilități, servicii de 
consultanţă, servicii de informare şi publicitate, servicii de audit de mediu şi servicii de audit financiar) precum şi 
creșterea productivității muncii în anul 3 de sustenabilitate cu minim 15 % față de nivelul aferent anului 2020. 

Data începerii și finalizării proiectului: 01.07.2022 - 31.12.2023. 
 
Valoarea totală a proiectului este de 3.887.176,44 lei, din care asistența financiară nerambursabilă este de 2.318.352,23 
lei (valoarea nerambursabilă acordată din FEDR/FC/FSE/ILMT fiind de 1.941.990,60 lei, iar valoarea nerambursabilă 
acordată de la bugetul național fiind de 376.361,63 lei).  
 
 
Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să 
vizitaţi www.fonduri-ue.ro. 
 

 
 Proiect co-finanţat din Fondul European 

de Dezvoltare Regională prin Programul Operaţional Competitivitate 2014-2020 
 

 
 
 

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului 
Romaniei 

http://www.fonduri-ue.ro/

