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Finalizarea proiectului „Diversificarea activității firmei prin achiziția de  
echipamente pentru tratarea și eliminarea deșeurilor periculoase” 

S.C. LUXURY ESTETIQ S.R.L. Tulcea, în calitate de Beneficiar, anunță finalizarea implementării 

proiectului „Diversificarea activității firmei prin achiziția de echipamente pentru tratarea și 

eliminarea deșeurilor periculoase”, cod SMIS 117498, finanțat prin Programul Operaţional 

Regional 2014-2020, Axa prioritară 2: ”Îmbunătăţirea competitivităţii întreprinderilor mici și 

mijlocii”, Prioritatea de investiţii 2.1 ITI - “Promovarea spiritului antreprenorial, în special prin 

facilitarea exploatării economice a ideilor noi și prin încurajarea creării de noi întreprinderi, 

inclusiv prin incubatoare de afaceri”. 

Contractul de finanțare a fost încheiat cu Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, 

în calitate de Autoritate de Management și cu Agenţia pentru Dezvoltare Regională a Regiunii de 

Dezvoltare Sud – Est, în calitate de Organism Intermediar. 

Valoarea totală a proiectului a fost de 859.820,12  lei, din care valoarea sumei nerambursabile a 

fost de 687.820,12 lei.  

Obiectivul general al proiectului îl constituie creșterea cifrei de afaceri și a profitabilității firmei.  

Obiectivele specifice ale proiectului vizează creșterea gradului de utilizare a tehnologiilor moderne 

în procesul de prestări servicii prin achiziția a 2 echipamente de ultimă generație specifice tratării 

și eliminării deșeurilor medicale periculoase, crearea a 3 noi locuri de muncă la finalizarea 

implementării proiectului și atingerea unei cote de piață de cel puțin 60% în domeniul tratării și 

eliminării deșeurilor medicale periculoase la nivelul județului Tulcea în termen de 3 ani de la 

finalizarea proiectului. 

Prin realizarea acestei investiții, firma noastră vine în întâmpinarea unei nevoi reale la nivelul 

județului Tulcea și Regiunii de Dezvoltare Sud-Est de a facilita neutralizarea deșeurilor medicale, cu 

impact pozitiv atât asupra sănătății populatiei (cadre medicale, pacienți, vizitatori, clienți etc.) cât 

și asupra costurilor asociate acestei activități pentru unitațile economice sau spitalicești care 

generează acest tip de deșeuri. 

Informaţii suplimentare se pot obţine la: Romică ȚIMURLEA, Manager de proiect, tel. 0728605712, 

e-mail: rtimurlea@yahoo.com 
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