
                                                         
 
 

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

 

  

 
Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României. 

Comunicat de  

 

 
Proiectul este cofinanțat din Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 2 - Îmbunătățirea competitivității 
întreprinderilor mici și mijlocii, Prioritatea de investiții 2.2 – Sprijinirea creării și extinderea capacităților avansate de producție 
și dezvoltarea serviciilor.  
 
SC CONELTEX 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 Est, în calitate de Organism 
Intermediar pentru Programul Operațional Regional la nivelul regiunii Nord Est. 
 
Obiectivul general al proiectului îl constituie creșterea competitivității SC Coneltex SRL prin dezvoltarea activității in sectorul 
competitiv textile si pielărie. 
 
Obiectivele specifice ale proiectului sunt: 

- Extinderea capacităţii de producție a Coneltex S.R.L. ca urmare a achiziționării de utilaje/echipamente noi, de ultima 
generație, in vederea consolidării unor competente superioare concurentei; 

- Creşterea vizibilității produselor companiei Coneltex S.R.L. pe piaţa internaționala, ca urmare a realizării de investiţii 
specifice procesului de internaționalizare, in vederea creșterii dimensiunii pieței adresate. 

 
Implementarea proiectului va avea un impact pozitiv asupra companiei si la nivel local si regional prin următoarele rezultate, 
obținute in urma realizării investiției: 

-  creșterea capacitații de producție (creștere de 25,81%) si creșterea productivității muncii (creștere de 28%); 
- creșterea gradului de ocupare prin crearea a 7 noi locuri de munca, din care cel puțin 2 vor fi destinate persoanelor din 
categorii defavorizate; 
-  dezvoltarea de procese inovative: implementarea software-ului de broderie pentru realizarea de modele complexe de 
broderie pentru lenjeriile de pat. 
 

Valoarea totala a proiectului este de 3,746,164.72 lei. 

Finanțarea nerambursabila este in valoare de 3,145,907.95 lei, din care contribuția din Fondul European de Dezvoltare 

Regionala este de 1,908,259.59 lei. 

 
Proiectul s-a implementat în localitatea Suceava, județul Suceava in perioada 21.11.2016 si data de 31.12.2019. 
 

 
Date de contact: 
SC Coneltex SRL 

Administrator: Ion SVEDUNEAC 
Tel: 0330 803 009, 

e-mail office@coneltex.ro 
 

Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitați www.fonduri-ue.ro, 

www.inforegio.ro , precum și facebook.com/inforegio.ro 
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