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Finalizarea 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, anunță finalizarea 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”, 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”.
Obiectivele proiectului sunt:
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,din care unul din categoriile “defavorizate”.
Rezultatele proiectului:
Creșterea capacității de producție prin achizitionarea a 6 războaie noi.
Reducerea costurilor de producție si logistică datorită achiziției Laminatorului și adăugarea de
produse noi (big baguri laminate).
Reciclarea internă a deșeurilor rezultate din activitatea curentă de procesare ca urmare a achiziției
unei linii de reciclat.
Valoarea totală a proiectului este de 7.052.634,01 lei, din care valoarea contribuției din FEDR este
de 3.087.221,45 lei.
Impactul investiției la nivelul localității Buzau/regiunii Sud-Est:
Prin consolidarea unor competențe superioare concurenței respectiv achizitia de echipamente
performante de ultima generatie Raficon Trade SRL poate să-și dezvolte și să-și mențină poziția pe
piață. Crearea de două locuri noi de munca,din care unul din categoriile “defavorizate”.
Informaţii suplimentare despre proiect se pot obţine la: Raul Ionuț Luncașu, e-mail:
raficon@buzau.ro , tel: 0724311626
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