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Comunicat de presă 

Data: 31.08.2020 
 

Anunț de presă la finalizarea proiectului - Exploatarea economică a apei termale din Beiuș în industria 
cosmeticelor naturale, prin inovare de produs și de proces realizată la S.C. Casa de Consultanță Țucra, faza I de 

dezvoltare, cod SMIS 109237 
 

Societatea CASA DE CONSULTANȚĂ ȚUCRA S.R.L. a derulat in perioada 16.05.2018 – 31.08.2020 
proiectul intitulat Exploatarea economică a apei termale din Beiuș în industria cosmeticelor naturale, prin 
inovare de produs și de proces realizată la SC Casa de Consultanță Țucra, faza I de dezvoltare, în cadrul 
Programului Operaţional Regional (POR 2014-2020), Axa prioritară 2 - Îmbunătățirea competitivității 
întreprinderilor mici și mijlocii, Prioritatea de investiții 2.1. – „Promovarea spiritului antreprenorial, în special 
prin facilitarea exploatării economice a ideilor noi și prin încurajarea creării de noi întreprinderi, inclusiv prin 
incubatoare de afaceri”. Valoarea totală a proiectului: 1.382.564,36 lei, din care contribuția publică 891.271,78 
lei. Finanţarea nerambursabilă a fost asigurată prin Programul Operaţional Regional din Fondul European de 
Dezvoltare Regională în valoare de 757.581,01 lei şi de la bugetul național în valoare de 133.690,77 lei, în baza 
contractului de finanţare nr.2135/16.05.2018 încheiat cu ,,Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și 
Administrației” în calitate de Autoritate de Management, prin “Agenția de Dezvoltare Regională Nord-Vest” în 
calitate de Organism Intermediar. Proiectul de investiţii a fost implementat în municipiul Beiuș, județul Bihor.  
Obiectivul general al proiectului 

Proiectul a avut ca obiectiv general crearea unei capacitați de producție cu inovație de proces pentru 
fabricarea produselor cosmetice naturale, prin valorificarea principiului activ al apei termale din Beiuș, care să 
conducă la dezvoltarea economică sustinută a firmei Casa de Consultanta Țucra SRL, prin creșterea cifrei de 
afaceri și prin avansarea spre piața națională cu produse și servicii competitive și inovative. 
 
Obiectivele specifice ale proiectului 
1. Ca urmare a creării capacitații de producție și a 5 noi locuri de muncă, introducerea pe piața cosmetică 
națională a unui produs nou pentru intreprindere – două sortimente dermatocosmetice condiționate în spray-
uri aerosol pentru îngrijirea pielii sensibile - care utilizează principiul activ al apei termale din Beiuș, si noi 
pentru piață datorită compoziției unice a mineralelor și oligoelementelor conținute, care sa conducă la 
creșterea cifrei de afaceri a intreprinderii de peste 5 ori față de situația fară proiect, în anul 3 de operare; 
2. Ca urmare a creării instrumentului de comercializare online (e-shop) se mizează pe o prezență națională a 
produselor proiectului, cu un procent de 15% din volumul total al vânzarilor realizat prin comerț electronic, în 
anul 3 de operare. 
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3. Să se obțină un avantaj competitiv pe piață, prin implementarea unei metode inovative de condiționare a 
produsului proiectului și de optimizare a funcționării instalațiilor și a fluxului tehnologic și prin utilizarea 
surselor regenerabile de energie, cu consecinte asupra reducerii costurilor de fabricație cu 20% și asigurării 
nealterate a calității intrinseci a produsului dezvoltat. 
 
Rezultatele proiectului 

Rezultatele obținute prin implementarea proiectului sunt reprezentate de dotările performante 
achiziționate, care vor contribui la atingerea obiectivelor asumate prin proiect, astfel:  
1. Capacitate de producție creată cu inovație de proces, testată și pusă în funcțiune la parametri tehnici 
proiectați pentru fabricarea produselor noi dezvoltate, prin finanțare nerambursabilă la valoarea solicitată, 
compusa din: 305.47 mp spațiu construit pentru productie, depozitare, laborator, spatii tehnice, birou și spații 
sociale, 11 locuri de parcare din care 2 locuri pentru persoane cu dizabilitați; 1 linie tehnologica de fabricare 
compusa din: 4 bucati echipamente de producție și instalații tehnologice dedicate, 1 bucată instalație pentru 
valorificarea resurselor regenerabile de energie geotermală, 1 echipament în scopul obținerii unei economii de 
energie (sistem LED pentru eficientizarea iluminatului în spațiile de producție), 2 bucăti echipamente de 
laborator pentru măsurarea parametrilor fizico-chimici; 2 set-uri de mobilier; 3 bucați aparatură de birou (2 
calculatoare și 1 imprimantă); active necorporale: 1 instrument on-line creat pentru promovarea și 
comercializarea produselor dezvoltate (e-shop). 
2. 5 noi locuri de munca generate de proiect din care 1 loc de muncă din rândul persoanelor care provin din 
categorii defavorizate (angajarea unei persoane intre 15-24 ani). 
3. Informare și publicitate obligatorii realizate, compuse din: 1 panou temporar, 1 placă permanenta, 1 
banner, 13 autocolante, 4 comunicate de presă/anunțuri de presă. 
Impactul împlementării proiectului la nivelul regiunii este reprezentat de contribuția proiectului la: creșterea 
masei critice de IMM-uri locale orientate spre activitați productive în domenii competitive; creșterea gradului 
de ocupare a forței de muncă din zonă și a ratei de ocupare în rândul tinerilor; 
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