Scurta descriere proiect site societate
Data: Mai 2022
Anunț finalizare proiect: ”Achizitie utilaje pentru diversificarea activitatii in cadrul societatii
DEMECO SRL”

DEMECO S.R.L., în calitate de Beneficiar anunţă finalizarea activităţilor proiectului “Achizitie
utilaje pentru diversificarea activitatii in cadrul societatii DEMECO SRL“ Cod SMIS 114395,
finanțat prin Regio Programul Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 2: ”Îmbunătăţirea
competitivităţii întreprinderilor mici și mijlocii”, Prioritatea de investiţii 2.2 : “Sprijinirea creării și
extinderea capacitătilor avansate de producție și dezvoltarea serviciilor”. Contractul de finanțare
a fost încheiat cu Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației în calitate de
Autoritate de Management, iar la nivelul regiunii Nord-Est de către Agenţia de Dezvoltare
Regională Nord-Est în calitate de Organism Intermediar.
Obiectivul principal al proiectului il constituie imbunatatirea competitivitatii intreprinderii
DEMECO SRL prin realizarea unei investitii initiale in domeniul reciclarii deseurilor lemnoase si
diversificarea activitatii unitatii existente.
Obiectivele specifice:
1. Diversificarea productiei unei unitati in domeniul reciclarii de deseuri lemnoase prin:
- Dotarea cu echipamente tehnologice, utilaje, instalatii de lucru specifice activitatii de reciclare
- Achizitionarea programe informatice specifice activitatii intreprinderii
2. Derularea de activitati specifice prioritatii de investitie in vederea dezvoltarii capacitatii
intreprinderii de a isi dezvolta si mentine avantajul competitiv:
- Implementarea procesului de certificare a unor produse specifice activitatii desfasurate in
cadrul proiectului.
- Implementarea procesului de recertificare a sistemelor de management al calitatii (ISO 9001),
al mediului (ISO 14001), al sanatatii si securitatii ocupationale (ISO 45001:2018)
- Participarea, in calitate de expozant, la un targ de profil
3. Respectarea si promovarea principiilor orizontale privind dezvoltare durabila si egalitate de
sanse prin:
- Utilizarea surselor regenerabile de energie (sistem fotovoltaice) prin achizitionarea a 6
prescontainere pentru colectare si depozitare deseuri lemnoase, prevazute cu sistem de
alimentare cu panouri fotovoltaice

Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.

- Retehnologizarea / achizitionarea echipamentelor mai eficiente energetic si optimizarea
functionarii instalatiilor si a fluxurilor tehnologice prin achizitionarea echipamente noi,
performante si mai eficiente energetic (Tocator combinat, excavator, incarcator, prescontainere,
proiector LED)
- Minimizarea la sursa a deseurilor. Cresterea gradului de recuperare si reciclare a deseurilor prin
achizitionarea tocatorului combinat pentru reciclarea si valorificarea deseurilor lemnoase si a
prescontainerelor pentru compactarea deseurilor de dimensiuni mari
- Asigurarea accesului si operarii de catre persoane cu dizabilitati a unor utilaje prevazute in fluxul
tehnologic (excavator, incarcator)
- Angajarea unei persoane din categoria defavorizate punctul a): nu a avut un loc de munca stabil
remunerat in ultimele 6 luni
- Includerea persoanelor de sex feminin atat in echipa de management si implementare a
proiectului cat si in echipa de operare a investitiei.
Rezultatele proiectului
• Dotarea cu active corporale si necorporale (numar):
- 25 utilaje si echipamente tehnologice din care 2 sunt adaptate pentru operarea si de catre
persoanele cu dizabilitati, 6 echipamente care utilizeaza surse regenerabile/alternative de
energie pentru eficientizarea activitatilor in scopul obtinerii unei economii de energie si 1
reprezinta echipament pentru minimizarea la sursa a deseurilor /cresterea gradului de
recuperare si reciclare a deseurilor
- 1 program informatic
• angajarea personalului suplimentar necesar, 1 persoana din categorii defavorizate.

Valoare totală a proiectului este de 7.065.505,13 lei. Finanțarea nerambursabilă primită este în
valoare de 3.661.461,36 lei, din care 3.112.242,16 lei din FEDR si 549.219,20 lei din bugetul
national. Contract de Finantare Nr. 3145/21.09.2018. Proiectul este prevăzut a se derula în
perioada 01.03.2017 – 31.05.2022, perioada de implementare este de 63 de luni.
Impactul investiției la nivelul localității/regiunii:
• Dotarea cu active corporale si necorporale (numar):
- 25 utilaje si echipamente tehnologice din care 2 sunt adaptate pentru operarea si de catre
persoanele cu dizabilitati, 6 echipamente care utilizeaza surse regenerabile/alternative de
energie pentru eficientizarea activitatilor in scopul obtinerii unei economii de energie si si 1
reprezinta echipament pentru minimizarea la sursa a deseurilor /cresterea gradului de
recuperare si reciclare a deseurilor
- 1 program informatic
•

Cu ajutorul proiectului a fost posibilă creșterea numărului mediu de salariați, respectiv 1
persoana din categorii defavorizate.
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• Activitati specifice prioritatii de investitie derulate:
- 1 produs certificat
- 3 sisteme de management recertificate
- 1 participare, in calitate de expozant, la targuri de profil

Informații suplimentare se pot obține la: Dl. Botez Daniel, Administrator, Telefon/Fax/E-mail:
0749462858 / 0234516262 / demeco.collect@gmail.com
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