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Titlu proiect: “Cresterea competitivitatii societatii GLENCORA IMPEX SRL prin achizitie de utilaje” 
Beneficiar: GLENCORA IMPEX S.R.L. 

Cod SMIS 114413, Contract de finanţare nr. 2988/30.08.2018 
 

Beneficiarul GLENCORA IMPEX S.R.L. derulează începând cu data de 30.08.2018, proiectul “Creşterea competitivităţii 
societăţii GLENCORA IMPEX SRL prin achiziţie de utilaje”, Cofinanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională şi Bugetul 
Naţional, în baza Contractului de finanţare nr. 2988/30.08.2018, încheiat cu Ministerul Dezvoltării Regionale si Administratiei 
Publice, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operaţional Regional 2014-2020, prin ADR NORD-EST, în 
calitate de Organism Intermediar. 

Valoarea totală a proiectului: 3.926.029,98 lei, din care asistenţă financiară nerambursabilă din FEDR - 1.757.061,98 lei şi din 
Bugetul Naţional - 310.069,76 lei. 

Durata de implementare proiect: 40 luni (01.01.2017-30.04.2020). 
5 

Obiectivul principal al proiectului il constituie imbunatatirea competitivitatii intreprinderii GLENCORA IMPEX SRL prin 
realizarea unei investitii initiale in domeniul tratarii si eliminarii deseurilor periculoase (pamant contaminat) si diversificarea 
activitatii unitatii existente. 
 

Obiectivele specifice: 
1. Diversificarea serviciilor unei unitati existente, prin servicii care nu au mai fost prestate anterior in unitate, in domeniul 
tratarii si eliminarii deseurilor periculoase prin: 
- Dotarea cu echipamente tehnologice, utilaje, specifice activitatii de tratare eliminare deseuri periculoase 
- Achizitionarea unui program informatic specific 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 recertificare a sistemelor integrate de management al calitatii (ISO 9001), al mediului (ISO 
14001), al sanatatii si securitatii ocupationale (OHSAS 18001) 
- Participarea, in calitate de expozant, la un targ de profil 
3. - Utilizarea surselor regenerabile de energie prin achizitionarea a 2 silozuri necesare pentru derularea fluxului tehnologic, 
care utilizeaza surse regenerabile de energie, si anume: Instalatie solara trifazica, destinat producerii energiei electrice 
- Retehnologizarea / achizitionarea echipamentelor mai eficiente energetic si optimizarea functionarii instalatiilor si a 
fluxurilor tehnologice prin achizitionarea echipamente noi, performante si mai eficiente energetic (Ciur mobil, excavator, 
incarcator, silozuri, proiector LED) 
- Minimizarea la sursa a deseurilor. Cresterea gradului de recuperare si reciclare a deseurilor prin achizitionarea ciurului 
mobil pentru tratarea si eliminarea deseurilor periculoase 
- Asigurarea accesului si operarii de catre persoane cu dizabilitați 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 in echipa de management si implementare a proiectului 

 

Pentru informatii detaliate despre celelate programe cofinantate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitati 
www.fonduri-ue.ro.  

 

 

 

Investim în viitorul tău! Proiect cofinanțat din Fondul European 
de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Regional 2014-2020 

http://www.fonduri-ue.ro/

