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Finalizarea proiectului „Diversificarea activității de producție la SC DORNA ECO HOUSE SRL”
S.C. DORNA ECO HOUSE S.R.L., în calitate de Beneficiar, a implementat proiectul „Diversificarea
activității de producție la SC DORNA ECO HOUSE SRL”, cod MySMIS 112551, finanțat prin
Programul Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 2: ”Îmbunătăţirea competitivităţii
întreprinderilor mici și mijlocii”, Prioritatea de investiţii 2.2 – “Sprijinirea creării și extinderea
capacităților avansate de producție și dezvoltarea serviciilor” în baza contractului de finanţare nr.
3112/13.09.2018. Contractul de finanțare a fost încheiat cu Ministerul Dezvoltării Regionale și
Administraţiei Publice în calitate de Autoritate de Management și cu Agenţia pentru Dezvoltare
Regională Nord – Est, în calitate de Organism Intermediar.Valoarea totală a proiectului a fost de
2.649.782,28 lei, din care valoarea sumei nerambursabile este de 1.594.644,23 lei, din care
1.355.447,60 lei reprezintă contribuția eligibilă nerambusabilă din FEDR (60,87%) și 239.196,63 lei
reprezintă contribuția eligibilă nerambusabilă din bugetul național (10,74%).
Obiectivul general al proiectului este diversificarea produselor oferite în prezent, prin dezvoltarea
tehnologică la nivelul societății care să permită producerea de noi produse, și anume tâmplărie din
lemn stratificat pentru ferestre. Obiectivele specifice ale proiectului sunt: 1. Dezvoltarea bazei
materiale a societății în maxim 24 luni de la semnarea contractului de finanțare; 2. Inovarea
tehnologică a bazei materiale a societății care să permită diversificarea gamei de produse oferite
în maxim 24 luni de la semnarea contractului de finanțare; 3. Creșterea numărului de locuri de
muncă. Proiectul s-a implementat în Str. Unirii, nr 203, Municipiul Vatra Dornei, Județul Suceava,
în perioada 01.06.2018 –31.05.2020.
Rezultatele proiectului au fost atinse: 1. Dotarea societății cu echipamente performante pentru
producția de tâmplărie din lemn stratificat pentru ferestre, și anume:mașină automată prelucrare
4 fețe, linie de îmbinat în dinți grinzi lamelare, centru de prelucrare ferestre, software pentru
ferestre. Indirect, achiziționarea acestor echipamente va permite SC DORNA ECO HOUSE SRL să
obțină o cotă de piață în domeniul producției de tâmplărie din lemn stratificat pentru ferestre.
2. Inovarea tehnologică a fluxului de producție a constat în achiziționarea echipamentelor
perfomante și cu consumuri reduse.
3. Crearea de locuri de muncă: proiectul prevede crearea unui loc de muncă, destinat unei
persoane dintr-o categorie defavorizata, conform definițiilor din Ghidul Solicitantului.
Impactul semnificativ al proiectului a fost atins prin angajarea unui Operator utilaje, încadrată
într-o categorie defavorizată (vârstă peste 50 de ani), așa cum prevede contractul de finanțare.
Prin implementarea proiectului, compania a reușit să își clădească un renume regional prin
oferirea produse competitive pe piața locală, regională, națională și chiar internațională.
Societatea vine în întâmpinarea clienților săi cu produse finite competitive, și nu în ultimul rând, cu
o echipă ce asigură satisfacerea celor mai exigente cerințe.
Informaţii suplimentare se pot obţine la: VASILE CHIRUTA - Administrator, telefon 0729.838.143,
E-mail contact@dornaecohouse.ro
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