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Plastprod produce si centuri
Firma Plastprod S.R.L. a fost înfiintata în anul 1994 în Satu Mare si cumparata în 1998 de actualul actionariat: ing. 
Gheorghe Juncu (specialist în tesatorie) si dr. ing. Corneliu Savencu (specialist în finisaj textil). Ca urmare a acestei 
tranzactii, sediul firmei s-a mutat la Iasi. Activitatea principala a firmei este producerea si comercializarea produselor de 
pasmaterie; recent firma a început abordarea unui sector nou – centurile auto. 
„Din lipsa de fonduri am început cu un singur razboi de tesut panglici (cu un singur mers), la început închiriat si cu un 
urzitor proiectat si facut în regie proprie, iar în toamna lui 1999 s-au mai cumparat 2 razboaie de tesut, care au fost 
modernizate si puse în functiune. În paralel s-au proiectat si executat utilaje pentru finisare textila“, spune Corneliu 
Savencu, administratorul firmei.  
În anul 2000, pe baza unui proiect depus la Agentia de Dezvoltare Nord-Est, Plastprod a obtinut un credit de finantare 
Phare, în valoare de aproximativ 100 de mii de euro, cu ajutorul caruia s-a reusit dezvoltarea sectorului de productie; au 
fost achizitionate utilaje de la firma Jakob-Müller din Elvetia. Finalizarea proiectului a însemnat atât marirea capacitatii de 
productie, diversificarea numarului de articole, dar si surprinzatoarea vizita de doua ore a domnului J. Scheele din partea 
Comisiei Europene în România, care a vazut sectia, s-a interesat de fondul Phare primit si modul lui de gestionare. 
„Curios este faptul ca aceasta vizita nu a interesat pe nimeni din mass-media, cu toate ca Plastprod a fost singurul IMM 
din Iasi vizitat de domnul Scheele“, declara Savencu. 
Productia firmei s-a axat pe benzi si chingi medii, semigrele si grele, atât rigide cât si elastice, acoperind o gama destul 
de larga ca diversificare de latimi (5-70 mm), culori, materii prime si finisaje speciale. Procentual, productia noastra se 
împarte în articole destinate urmatoarelor sectoare: 50% marochinarie, 30% industria mobilei, 10% confectii, 7% 
industria electronica, 3% benzi tehnice. 
Cifra de afaceri pentru 2003 a fost de 5,5 miliarde lei, iar pentru 2004 conducerea estimeaza ca se va ajunge la 10 
miliarde de lei la un numar total de 12 oameni ce lucreaza în doua schimburi. Materia prima este achizitionata atât din 
tara cât si din strainatate. Clientii sunt în principal firme din România, dar mai nou Plastprod s-a orientat si spre piata 
externa. „Am reusit sa începem o colaborare cu o firma din Franta si suntem în tratative cu o firma din Germania. 
Rezultatele testelor mostrelor trimise la beneficiari sunt multumitoare, dar nu ne oprim aici“ spune ambitios Savencu. 
Piata este în permanenta schimbare si Plastprod încearca sa tina pasul cu ea, fie prin reîmprospatarea permanenta a 
parcului de utilaje, fie prin mentinerea standardului de calitate ridicat – certificare ISO 9001/2001, fie prin preturi 
concurentiale.  
„Ultima realizare a noastra a fost cumpararea si amenajarea unui spatiu de productie propriu unde functionam în prezent, 
în localitatea Halboca, judetul Iasi. Planuri de viitor sunt multe si pentru realizarea lor sunt necesare investitii mari. Dorim 
sa ne diversificam în continuare productia, atât prin cumpararea unor utilaje Jaquard, cât prin si abordarea cantitativa a 
sectorului confectii“, a mai spus administratorul firmei iesene.  
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