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

„Îmbunătățirea compe��vității economice a firmei MADOFIL STAR SRL”

S.C. MADOFIL STAR S.R.L., în calitate de Beneficiar,  implementează proiectul „Îmbunătățirea 
compe��vității economice a firmei MADOFIL STAR SRL”, cod SMIS 123355, finanțat prin 
Programul Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 2: „Îmbunătăţirea compe��vităţii 
întreprinderilor mici și mijlocii”, Prioritatea de inves�ţii 2.2.A/ITI: „Sprijinirea creării și ex�nderea 
capacităților avansate de producție și dezvoltarea serviciilor”.
Contractul de finanțare nr.  4606/24.07.2019 a fost încheiat cu Ministerul Dezvoltării Regionale 
și Administrației Publice în calitate de Autoritate de Management și cu Agenţia pentru 
Dezvoltare Regională Sud – Est, în calitate de Organism Intermediar.
Valoarea totală a proiectului este de 7,810,091.96 lei, din care valoarea sumei nerambursabile 
este de  4,638,239.04  lei.
Obiec�vul general al proiectului este creșterea compe��vității firmei Madofil Star SRL prin 
crearea unei inves�ții inițiale în zona ITI și dotarea cu u�laje de u�lizare generală care vor asigura 
dezvoltarea profitabilă a afacerii.
Obiec�vele specifice ale proiectului sunt:
OS 1. Creșterea produc�vității muncii în cadrul SC MADOFIL STAR SRL prin dotarea unei noi 
unități de servicii in zona delimitată ITI cu u�laje specializate: Autopompa de beton-1 buc, 
autogreder-2 buc , buldoexcavator-1 buc, încărcător pe șenile - 1buc, excavator-1buc
OS 2. Creșterea pres�giului pe piața locală și posibil internațională a societății prin 
implementarea sistemului de management integrat calitate și mediu conform ISO 9001 si ISO 
14001 
OS 3. Dezvoltarea durabilă a societății. 
Durata de implementare a proiectului este de  39 luni:  respec�v de  la data 04.04.2018  până la 
data de  30.06.2021. 
Informaţii suplimentare se pot obţine la: POPESCU ANA -MARIA, Manager de proiect, Tel.: 
0769414210 , E-mail:  madofilstar@yahoo.com 


