
 

 

 

      

 

Anunț de presă 

              Data: 25,26,27/03/2019 

Finalizarea proiectului „Creșterea competitivității pe piață  
a S.C. RECOMPLAST S.R.L” 

 

RECOMPLAST S.R.L., în calitate de Beneficiar, anunță finalizarea proiectului „Creșterea competitivității pe 
piață a S.C. RECOMPLAST S.R.L ”, cod MySMIS 112749, 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”. 

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 Sud - Est, în calitate de 
Organism Intermediar. 

Obiectivul general al proiectului vizează creșterea competitivității, productivității și a avantajelor 
competitive ale S.C. Recomplast S.R.L. pe piața producătorilor de echipamente pentru branșamente 
electrice și linii de joasă și medie tensiune. 

Obiectivele specifice sunt:  
1. - realizarea unei investiții inițiale constând în extinderea capacității de producție a SC RECOMPLAST 

SRL, ce va asigura creșterea cu 20% a volumului produselor, fără schimbarea fundamentală a 
procesului de producție, prin modernizarea tehnologică a parcului de utilaje, asigurată prin 
achiziționarea a 2 utilaje cu tehnologie nouă și performantă; 

2. - dezvoltarea avantajelor competitive și consolidarea poziției pe piață prin recertificarea sistemelor 
de management ISO:9001, ISO 14001 SI OHSAS 18001, recertificarea de produse, participarea la 
târguri/expoziții internaționale; 

3. - asigurarea managementului și vizibilității proiectului de investiție din cadrul POR. 

La finalul perioadei de implementare s-au obținut următoarele rezultate: 1 mașină de injecție 1000 TF, 1 
mașină de injecție 155 TF, 1 stație grafică, 1 program informatic, 3 software - achiziționate și puse în 
funcțiune, 3 persoane angajate din care 1 persoană angajată din categorii defavorizate, 1 participare cu 
stand propriu la un târg internațional de profil, minim 2 sisteme de management recertificate, 2 produse 
recertificate.  

Valoarea totală a proiectului este de 5.549.115,69 lei, din care valoarea contribuției din FEDR este de 
2.446.723,13  lei. 

Prin investiția realizată proiectul are un impact pozitiv la nivelul Municipiului Buzău și Regiunii Sud Est, prin 
crearea a 3 noi locuri de muncă și contribuția la dezvoltarea economico-socială a regiunii.  

Informaţii suplimentare se pot obţine la: Luigi Baiculescu, Responsabil de proiect, Tel. 0238/710.857, fax: 

0238/710.174, E-mail: office@recomplast.com  

 

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