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Lansarea proiectului „Achiziția de utilaje cu introducea unor tehnologii noi și integrarea
producției în lanț de procesare ambalaje industriale precum și mărirea capacitații de producție
pentru ambalaje flexibile industriale FIBCS (big bags ),introducerea componentei de reciclare în
fluxul tehnologic ,folosirea energiilor alternative,modernizarea managementului”
S.C. Raficon Trade S.R.L., în calitate de Beneficiar, implementează proiectul „Achiziția de utilaje
cu introducea unor tehnologii noi și integrarea producției în lanț de procesare ambalaje
industriale precum și mărirea capacitații de producție pentru ambalaje flexibile industriale FIBCS
(big bags ), introducerea componentei de reciclare in fluxul tehnologic ,folosirea energiilor
alternative,modernizarea managementului”, cod MySMIS 114066, finanțat prin Programul
Operaţional Regional 2014‐2020, Axa prioritară 2 ‐ Îmbunătăţirea competitivităţii întreprinderilor
mici şi mijlocii, Prioritatea de investiții 2.2 – Sprijinirea creării și extinderea capacităților avansate
de producție și dezvoltarea serviciilor”.
Contractul de finanțare a fost încheiat cu Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei 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 7.052.634,01 lei, din care valoarea sumei nerambursabile este
3.632.025,23 lei.
Obiectivul general al proiectului constă cresterea productivitatii societații, cu asigurarea
principiilor dezvoltării durabile și reducerea decalajelor față de productivitatea la nivelul Uniunii
Europene prin modernizarea și extinderea capacitaților de producție.
Obiectivele specifice ale proiectului
1.Consolidarea și dezvoltarea durabilă a sectorului productiv;
2.Crearea unui mediu favorabil dezvoltării durabile a intreprinderilor.
3.Angajarea personalului necesar operării și întreținerii activității propuse, două locuri noi de
munca create, menținerea personalului angajat pe o perioadă de minim 5 ani de la data angajării.
Durata de implementare a proiectului este de 24 luni, respectiv de la data 10.04.2017 până la
data 31.03.2019
Informaţii suplimentare se pot obţine la:
Raul Ionut Luncasu, e‐mail: raficon@buzau.ro , tel: 0724311626
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