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Finanțare nerambursabilă pentru proiectul „Dezvoltarea întreprinderii ECO FIRE
SISTEMS prin extinderea parcului de utilaje pentru o competitivitate sporită”
Societatea ECO FIRE SISTEMS S.R.L. anunță începerea activității proiectului “Dezvoltarea
întreprinderii ECO FIRE SISTEMS prin extinderea parcului de utilaje pentru o competitivitate sporită”,
cod MySMIS 115420. Proiectul se implementează prin intermediul unei finanțări nerambursabile
acordate prin Programul Operațional Regional 2014-2020.
Societatea ECO FIRE SISTEMS S.R.L., în calitate de beneficiar, a încheiat în data de 04.02.2019 un
contract de finanțare cu Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, în calitate de
Autoritate de Management, iar la nivel regional cu Agentia pentru Dezvoltare Regionala a Regiunii de
dezvoltare Sud-Est, în calitate de Organism Intermediar.
Obiectivele proiectului constau în dezvoltarea afacerii prin eficientizarea activităţii de tratare a
deșeurilor industriale nepericuloase, întrucât extinderea și modernizarea parcului de utilaje vor
contribui la creșterea capacității de oferire a serviciilor firmei, și îmbunătăţirea continuă a
performanţelor de mediu şi prevenirea poluării în echilibru cu nevoile socio-economice şi cu
legislaţia şi reglementările în domeniu.
Rezultatele planificate pun accent pe dezvoltarea serviciilor deja oferite, pentru a fi cât mai
competitivi din punct de vedere tehnic şi pentru a putea veni în întâmpinarea necesităţilor marilor
clienţi internaţionali.
Achiziționarea utilajelor (1 stație de sortare, 1 utilaj de amestecare de tip backhus, 1 încărcător
frontal de tip volă, 1 excavator, 1 camion-cheltuială neeligibilă în cadrul proiectului, 1 vidanjă) este
atât necesară cât şi oportună activităţii de oferire a unei game de servicii integrate. Acestea vor
extinde parcul de utilaje, firma fiind capabilă să-și mențină și să-și deservească nevoile clienților.
Astfel, se vor obţine rezultate superioare, venituri mai ridicate, afacerea dezvoltându-se în
continuare.
Scopul specific al proiectului constă în implementarea unor tehnologii noi pentru prevenirea
riscurilor de contaminare a solului și apei subterane, ce au un impact favorabil asupra îmbunătățirii
calitații mediului înconjurător și a creșterii minimizării la sursă a deșeurilor.
Proiectul este prevăzut a se derula în Comuna Lumina, Sola A 314/1/1, Județul Constanța, în
perioada 01.09.2016 – 31.05.2020, cu o valoare totală de 6.367.682,59 lei, din care finanțare
nerambursabilă (FEDR) 2.585.097,48 lei și 456.193,67 lei de la bugetul de stat.
Date de contact beneficiar: Adresa: Comuna Lumina, Sola A314/1/1, județul Constanța, CP 907175,
Romania; Doamna Madalina Enescu – Manager de proiect,Tel: 0241/ 760 576 Mail: office@ecofire.ro
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