
            

 

 
 

 

Descrierea proiectului  
“Îmbunătățirea competitivității SC Bentiana SRL prin crearea unei noi unități de prestare servicii” 

 
 

Societatea Bentiana SRL a derulat începând cu data de 03.10.2016 și până la data de 31.11.2021, proiectul 
“Îmbunătățirea competitivității SC Bentiana SRL prin crearea unei noi unități de prestare servicii”, cod SMIS 111988 în 
cadrul Programului Operațional Regional (POR 2014-2020), Axa prioritară 2 Îmbunătățirea competitivității 
întreprinderilor mici şi mijlocii, Prioritatea de investiții 2.2 –Sprijinirea creării şi extinderea capacităților avansate de 
producție şi dezvoltarea serviciilor. 
 
Proiectul a avut valoarea totală de 9,036,929.75 lei, din care valoarea eligibilă nerambursabilă din FEDR – 3.838.985,90 
lei, iar valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul național – 677.468,10 lei. Finanțarea a fost asigurată prin Programul 
Operațional Regional (POR 2014-2020) din Fondul European de Dezvoltare Regională şi de la bugetul de stat, în baza 
contractului de finanțare încheiat cu Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației. în calitate de Autoritate 
de Management, prin Agenția pentru Dezvoltare Regională Nord-Vest în calitate de Organism Intermediar. 
Obiectivul general al proiectului a constat în îmbunătățirea competitivității economice a companiei Bentiana SRL și 
consolidarea poziției pe piață datorită unor avantaje competitive care să îi permită creșterea dimensiunii pieței adresate. 
Obiective specifice: dezvoltarea activității companiei Bentiana SRL datorită unei investiții inițiale constând într-un hotel-
apartament; îmbunătățirea productivității și eficienței activității și asigurarea premiselor pentru creșterea pieței 
adresate datorită obținerii a 2 certificări internaționale - ISO 9001 și certificarea serviciilor - până la finalizarea 
proiectului; deschiderea spre noi piețe ca urmare a participării la 1 târg internațional în calitate de expozant, până la 
finalul proiectului. 
Rezultatele proiectului: 
1. O investiție inițială realizată - un hotel-apartament - o unitate nouă de prestare servicii turistice construită și dotată 
conform cerințelor de clasificare.  
2. Prin proiect s-au obținut 2 certificări: certificarea sistemului de management al calității ISO 9001:2015 și certificarea 
serviciilor hoteliere prestate în cadrul noii unități.  
3. Participarea la 1 târg internațional de profil ca expozant în vederea internaționalizării activității și serviciilor 
companiei. 
Proiectul de investiții s-a implementat în Municipiul Cluj-Napoca, județul Cluj, până la data de 30.11.2021. 

Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitați 
www.fonduri-ue.ro, site-ul web al Programului Operațional Regional 2014-2020, https://www.inforegio.ro/ro/ , și pagina 
de Facebook a programului, https://www.facebook.com/inforegio.ro.  
 
 

 
 

Investim in viitorul tau! Proiect cofinantat din Fondul European 
de Dezvoltare Regionala prin Programul Operational Regional 2014-2020 
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