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 Extinderea capacității de prestare a serviciilor a societății Swiss 
Trade SRL prin achiziția de echipamente 

 
 

S.C Swiss Trade S.R.L.  / Codul MySMIS al proiectului: 137040 

 

Obiectivul general / scopul proiectului este modernizarea societății, în vederea extinderii 
capacității de prestarea a serviciilor prin dotarea cu utilaje care utilizeaza tehnologii 
ultramoderne și de înaltă performanța. 
 

Obiectivele specifice ale proiectului: 

Extinderea capacității de prestare a serviciilor de recuperarea a materialelor reciclabile sortate 

prin achiziționarea următoarelor echipamente:  

CONCASOR MOBIL CU FĂLCI -1 buc / MANIPULATOR PE ROȚI -1 buc / DINTE SCARIFICATOR CU 

VIBRAȚII -1 buc / TUN DE APĂ ANTIPRAF -1 buc / SOFTWARE ERP -1 buc  

Utilizarea surselor regenerabile de energie si creşterea gradului de recuperare şi reciclare a 

deşeurilor prin achizitia:  

SISTEM FOTOVOLTAIC PORTAIL – 1 buc / SISTEM ILUMINARE EXTERIOR CU LED -1 buc / 

RECIPIENTE COLECTARE SELECTIVA DESEURI – 1 buc 

 
 Crearea unui număr mediu de 1 post nou de muncă cu normă intreagă şi perioadă 
nedeterminată,dintr-o categorie defavorizată și adaptarea infrastructurii pentru accesul şi 
operarea de către persoane cu dizabilităţi prin achizitia urmatoarelor echipamente:  
- TOALETA PERSOANE CU DIZABILITATI– 1 buc 

 

Rezultatele proiectului: 

 
Achizitionarea următoarelor echipamente:  
CONCASOR MOBIL CU FALCI -1 buc / MANIPULATOR PE ROTI -1 buc / DINTE SCARIFICATOR 
CU VIBRATII -1 buc / TUN DE APA ANTIPRAF -1 buc / SOFTWARE ERP -1 buc / SISTEM 
FOTOVOLTAIC PORTAIL – 1 buc / SISTEM ILUMINARE EXTERIOR CU LED -1 buc / RECIPIENTE 
COLECTARE SELECTIVA DESEURI – 1 buc  
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Impactul proiectului asupra regiuni/zonei:  
 
Un post nou de muncă cu normă intreagă şi perioadă nedeterminată, dintr-o categorie 

defavorizata și o toaleta persoane cu dizabilități în vederea adaptării infrastructurii 

persoanelor cu dizabilități.. 

 

 

 

Data semnării contractului de finanțare: 05.03.2021 

Perioada de implementare a proiectului (conform contractului de finanțare) : 32 luni, respectiv 

între data 01.01.2020 și data 31.08.2022. 

 

Valoarea totală a contractului de finanțare: 5.062.146,36 LEI 

Valoarea eligibilă nerambursabilă din FEDR: 1.579.982,43 LEI 

Valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul național: 278.820,42LEI 

Valoarea finanțării nerambursabile a contractului de finanțare: 1.858.802,85LEI 

 

Pentru informații detaliate despre celelalte  programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă 

invităm să vizitați www.fonduri-ue.ro.   
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