
                                                                                                    
  
  
 

 

 
S.C. UNILEMN D&G S.R.L., cu sediul în Satul Culciu Mare, Comuna Culciu, Nr. 247/A, Județul Satu 
Mare, comunică tuturor părţilor interesate finalizarea proiectului cu titlul „Creșterea capacităţii și 
competitivităţii S.C. UNILEMN D&G S.R.L. prin achiziţionarea de echipamente noi destinate 
producerii pieselor de mobilier”, cod SMIS 111361, co-finanţat de Uniunea Europeană prin Fondul 
European de Dezvoltare Regională prin Regio - Programul Operațional Regional 2014-2020, în baza 
contractului de finanţare încheiat cu Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, în 
calitate de Autoritate de Management, prin Agenția pentru Dezvoltare Regională Nord-Vest în 
calitate de Organism Intermediar pentru Programul Operațional Regional 2014-2020. 
 
Valoarea totală a proiectului a fost de 4.456.563,18 lei, din care asistenţa financiară 
nerambursabilă a avut valoarea de 2.471.335,28 lei (2.100.634,99 lei valoarea nerambursabilă din 
FEDR și 370.700,29 lei valoarea nerambursabilă din bugetul naţional).  
 
Proiectul a fost implementat în Satul Culciu Mare, Comuna Culciu, Nr. 247/A, Județul Satu Mare, 
pe o perioadă de 33 luni (Februarie 2017 – Octombrie 2019).  
 
Scopul proiectului a fost creșterea competitivităţii și a capacităţii de producţie a S.C. UNILEMN D&G 
S.R.L. prin achiziţionarea de utilaje și echipamente performante, moderne, inovative și eficiente 
din punct de vedere energetic. 
 
Obiectivele proiectului au fost: Creșterea volumului produselor obţinute pentru mese și mobilă 
corp cu 12% până cel tarziu la finalul anului 2 după implementarea proiectului, prin modernizarea 
fluxurilor de producţie și menţinerea unei rate a rentabilităţii financiare de peste 7% și a unei rate 
a solvabilităţii generale de peste 4, la finalul celui de-al doilea exerciţiu financiar complet, după 
implementarea investiţiei. 
 
Rezultatele și impactul proiectului la nivelul Regiunii Nord - Vest: achiziţionarea de utilaje și 
echipamente performante, moderne, inovative și eficiente din punct de vedere energetic, crearea 
unui nou loc de muncă pentru persoane aparţinând grupurilor defavorizate, certificarea produselor 
și a unui nou sistem de management și participarea la o expoziţie internatională de profil în afara 
României. 
 
Detalii suplimentare privind proiectul implementat de către societatea noastră puteţi obţine la 
următoarea adresă de e-mail: unilemn_dg@yahoo.com  
 
Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă 
invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro 
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