170 de investiții
pentru modernizarea sectorului productiv
Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Sectorial Creșterea Competitivității Economice a ﬁnalizat în luna
martie 2015, procesul de evaluare a proiectelor depuse în cadrul Operatiunii 1.1.1 – „Sprijin pentru consolidarea și
modernizarea sectorului productiv prin investiții tangibile și intangibile”, Axa prioritară 1 – „Un sistem de producție inovativ și
ecoeﬁcient”.
În cadrul apelului de proiecte care a avut ca termen limită 25 noiembrie 2014, au fost înregistrate la nivel național 900 de
solicitări de ﬁnanțare inițiate de întreprinderi mici, mijlocii și mari din sectorul productiv. Proiectele vizează în principal
achiziționarea de utilaje și echipamente pentru creşterea capacității de producţie, diversiﬁcarea producţiei, prin realizarea
de noi produse, introducerea de noi tehnologii de producţie. De asemenea, proiectele includ și achiziţionarea de imobilizări
necorporale, ca software, brevete, licenţe, know-how, soluții tehnice nebrevetate incluzând software pentru procesul de
producţie şi cerinţele manageriale ale întreprinderii, legate direct de procesul de producţie.
170 de proiecte au fost selectate la nivel național de AM POS CCE pentru a contracta fondurile disponibile pentru acest apel
de propuneri de proiecte în valoare de 267 milioane lei (echivalentul a 60 milioane Euro). Acest buget a fost alocat defalcat,
după cum urmează: 2/3 pentru întreprinderi mici și mijlocii şi 1/3 pentru întreprinderi mari.
În Regiunea Nord-Est 14 întreprinderi mici și mijlocii din județele: Bacău (6 investiții), Iași (4 investiții), Suceava (3
investiții) și Neamț (1 investiție) au semnat contractele de ﬁnanțare ce vizează investiții în domenii de activitate legate de:
prelucrarea primară a lemnului, a hârtiei industriale pentru ambalat mobilă, sticlă, produse ceramice, proiectare/montaj
centrale termice și termoelectrice, confecții textile exclusiv pentru export, fabricarea mobilei, construcții, întreținere și reparații
căi ferate, drumuri și poduri, construcții civile, industriale, edilitare, proiectare și producție de linii automate de îmbuteliere,
instalații de clătit recipient și de etichetat.
Pentru a veni în sprijinul întreprinderilor mici și mijlocii care beneﬁciază de fondurile derulate prin POS CCE, ADR Nord - Est a
organizat în lunile martie și aprilie 2015 o serie de sesiuni de instruire care s-au concentrat pe cele mai importante aspecte de
care trebuie să țină cont beneﬁciarii pentru implementarea cu succes a contractelor de ﬁnanțare. Au fost abordate tematici
legate de managementul de proiect, monitorizarea activităților realizate în cadrul proiectelor, achiziții, mecanismul de
decontare a cererilor de plată, rambursarea cheltuielilor, precum și măsurile de informare și publicitate pe care le vor realiza
pentru mediatizarea rezultatelor obținute prin implementarea proiectului.

SC Barleta SRL sau cum devine hârtia o comoară
Titlul proiectului

Creșterea eﬁcienței și a calității activității de producție
în cadrul societății Barleta S.R.L.

Denumire beneﬁciar

SC BARLETA S.R.L.

Valoarea totală a proiectului (Lei)

1.348.237,40

Asistența ﬁnanciară nerambursabilă (Lei)

627.591,00

Operațiunea POSCCE
în care se încadrează proiectul

1.1.1 a) Sprijin pentru consolidarea și modernizarea
sectorului productiv prin investiții tangibile și intangibile

Durata de implementare

12 luni

Compania SC Barleta SRL din Bacău este considerată liderul pieței de ambalaje de
hârtie din Europa de Sud – Est și este recunoscută printre cei mai mari producători
de pungi de hârtie de pe tot continentul.
Începând de la comerțul cu hârtie tipograﬁcă, continuând cu o linie de fabricație a plicurilor, s-a conturat ideea de a înﬁința o ﬁrmă mixtă
în acest sector industrial. Nevoia de ambalaj speciﬁc comerțului alimentar a fost o oportunitate de afaceri pentru Barleta, care, în 1996
a achiziționat prima mașină pentru producția de pungi. Semnalele primite din partea industriei farmaceutice, fast-food-uri, nutrețuri,
construcții, confecții sau încălțăminte au determinat compania să se dezvolte permanent și să găsească noi soluții, inclusiv de
ﬁnanțare, pentru modernizare tehnologică.
Astfel, în anul 2013, SC Barleta SRL a implementat un proiect în valoare totală de 1.348.237 lei, din care 627.591 lei, asistenţă
ﬁnanciară nerambursabilă prin Programul Operațional Sectorial “Creșterea Competitivității Economice”.
Proiectul a vizat modernizarea procesului de producție a ambalajelor din hârtie și carton, astfel încât societatea să poată satisface
cerințele pieței, să-și onoreze la termen comenzile, scurtând timpul de livrare. Cu sprijinul ﬁnanțării nerambursabile POS CCE, a
fost achiziționat un utilaj performant, care a deschis calea spre segmente noi din piața ambalajelor și care produce saci și
sacoșe de hârtie cu mâner.
În prezent, SC Barleta SRL livrează majoritatea producției de pungi industriei de paniﬁcație din România și exportă peste 40%
din producție, în peste 20 de țări europene. Compania și-a deschis reprezentanțe în câteva puncte importante din Europa – în
Belgia, pentru partea de nord-vest a continentului, în Spania, Franța, Italia, Grecia și în Republica Moldova și Rusia.
Informații suplimentare: SC BARLETA S.R.L., Bacău, județul Bacău, Telefon: 0234 589 013, Fax: 0234 589 288, www.barleta.ro
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