
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  „Tratarea deseurilor de poliolefine pentru revalorificare” 

Expert Recycling S.R.L, in calitate de beneficiar al proiectului „Tratarea deseurilor de poliolefine pentru 
revalorificare”, cod SMIS 112550, in cadrul Programului Operational Regional 2014-2020, Axa Prioritara 2 – 
Imbunatatirea competitivitatii intreprinderilor mici si mijlocii, PI 2.2 – Sprijinirea crearii si extinderea capacitatilor 
avansate de productie si dezvoltarea serviciilor, anunta finalizarea proiectului „Tratarea deseurilor de poliolefine 
pentru revalorificare” 

Proiectul a fost implementat in baza contractului de finantare nr. 3716/22.01.2019, semnat intre 
Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Administratiei, in calitate de Autoritate de Management pentru 
Programul Operational Regional 2014-2020, Organismul Intermediar Agentia pentru Dezvoltare Regionala Sud 
Muntenia, in calitate de Organism Intermediar si Expert Recycling S.R.L, in calitate de Beneficiar. 

Valoarea totala a proiectului a fost de 3.062.631,50 lei, din care asistenta financiara nerambursabila este 
de 2.010.213,45 lei, valoarea eligibila din FEDR fiind de 1.676.586,24 lei. 

Proiectul a fost implementat in localitatea Pucioasa, pe o durata de 48 luni, din 25.01.2019 si pana in 
31.03.2021. 

Obiectivul principal al proiectului este realizarea unei investitii in domeniul tocarii si spalarii deseurilor de 
plastic, avand ca scop final reciclarea lor. In urma realizarii investitiei, Expert Recycling SRL va trece toata 
cantitatea de deseuri de plastic pe care o tranzactioneaza prin linia de tocare si spalare, crescand marja de profit 
obtinuta prin vanzarea acestui deseu.  

Rezultatele proiectului consta in achizitionarea unor instalatii de tocare si spalare a deseurilor de plastic 
de ultima generatie, a serviciilor de informare si publicitate specifice proiectului, a certificarilor ISO 9001, 14001 si 
18001 si a serviciilor de audit financiar specific. 

Impactul investitiei la nivelul localitatii Pucioasa, judetul Dambovita, consta in crearea a 8 noi locuri de 
munca, dintre care doua persoane din categorie defavorizata, tocarea si spalarea deseurilor din ambalaje de 
plastic. Proiectul contribuie la reducerea deseurilor de plastic la nivel de judet si protejarea mediului inconjurator. 

Informatii suplimentare despre proiect se pot obtine de la domnul Dan Ana, Administrator, tel: 
0729.923.197, e-mail: office.expertrecycling@gmail.com 

 
Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, 

vă invităm să vizitați www.fonduri-ue.ro  sau website-ul www.inforegio.ro și pagina de Facebook - InfoRegio. 
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