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    Anunț finalizare proiect: Extinderea și dezvoltarea complexului balnear President 4****Băile Felix 
 

 
POD SERV COM S.R.L., în calitate de Beneficiar, anunță finalizarea proiectului „ Extinderea si dezvoltarea complexului balnear President 4****Băile Felix”, cod 
MySMIS 113796, finanțat prin Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară: 2 ”Îmbunătățirea competitivității întreprinderilor mici și mijlocii”, 
Prioritatea de investiții: 2.2 “Sprijinirea creării si extinderea capacităților avansate de producție și dezvoltarea serviciilor”. Contractul de finanțare nr. 
3221/01.10.2018, încheiat cu Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, în calitate de Autoritate de Management și cu Agenția de Dezvoltare 
Regională Nord-Vest, în calitate de Organism Intermediar.  
Obiectivul proiectului: Îmbunătățirea competitivității întreprinderii POD SERV COM SRL prin realizarea unei investiții inițiale în domeniul hotelier prin extinderea 
capacității unei unități existente și diversificarea activității unei unități existente.   
Obiective specifice ale proiectului: 
- Extinderea capacității unei unități existente și diversificarea activității unei unități în domeniul hotelier prin: extinderea unui spațiu de cazare de 1.059 MP, 

dotarea cu echipamente specifice activității hoteliere și achiziționarea de licențe și programe informatice specifice activității hoteliere 
- Certificarea serviciilor hotelului President – certificare HOTELcert Internațional 
- Implementarea procesului de certificare a sistemelor de management al calității (ISO 9001) și al siguranței alimentelor (ISO 22000)  
- Participarea, în calitate de expozant, la un târg de profil din afara României în calitate de exponat 
- Respectarea și promovarea principiilor orizontale privind dezvoltare durabila și egalitate de șanse prin: 
✓  Retehnologizarea/achiziționarea echipamentelor mai eficiente energetic sau optimizarea funcționarii instalațiilor și a fluxurilor tehnologice prin 

achiziționarea unui sistem climatizare și tratare a aerului cu pompe de căldura pe baza de apa geotermala dotate cu recuperator de căldura și prevederea de 
iluminat cu sisteme LED 

✓ Minimizarea la sursă a deșeurilor generate. Creșterea gradului de recuperare și reciclare a deșeurilor prin achiziționarea unui sistem climatizare și tratare a 
aerului cu pompe de căldura pe baza de apă geotermală uzate deversate din bazinele de înot  

✓ Adaptarea infrastructurii pentru accesul și operarea de către persoane cu dizabilități  
✓ Angajarea de persoane din categoria defavorizate: 4 persoane cu vârsta cuprinsă între 15 și 24 de ani și 2 persoane membre ale unei minorități etnice 
✓ Includerea persoanelor de sex feminin atât în echipa de management și implementare a proiectului cât și în echipa de operare a investiției. 

Rezultatele proiectului: 

• Suprafața de cazare extinsă prin proiect de 1.059 mp  

• Dotarea cu active corporale și necorporale (licență aplicație gestionare conținut media pentru ecran afișare conținut media; software hotel, restaurant, POS și 
gestiune)  

• Angajarea a 6 persoane din categorii defavorizate 

• Servicii specifice hoteliere certificate, 2 sisteme de management certificate, participare, în calitate de expozant, la un târg de profil  
 

Valoarea totală a proiectului este de 13.160.582,90 lei, valoarea finanțării nerambursabile este de 4.517.180,81 lei din care valoarea contribuției din FEDR este de 
3.839.603,69 lei, valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul național – 677.577,12 lei. Perioada de implementare a proiectului este de 50 de luni, respectiv între 
data 03.02.2017 și data de 31.03.2022.  
 
Impactul investiției la nivelul localității/regiunii:  

• Modernizarea activității societății prin extinderea suprafeței de cazare și dotarea cu noi echipamente de ultimă generație, mai eficiente din punct de 
vedere energetic 

• Angajarea de 6 persoane din următoarele categorii defavorizate: 4 persoane cu vârstă cuprinsă între 15 și 24 de ani si 2 persoane membre ale unei 
minorități etnice 
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