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“ AMBALAJE PENTRU VIITOR”
Societatea PLASTINVEST PROD SRL, cu sediul în Năsăud, Str. Mihai Eminescu nr.4/A, judeţul Bistrița-Năsăud, cod poştal
425200, România, a implementat în perioada cuprinsă între lunile februarie 2017 – ianuarie 2020, proiectul “Ambalaje
pentru viitor”, cod SMIS 111886, în cadrul Programului Operaţional Regional (POR 2014-2020), Axa prioritară 2
Îmbunătățirea competitivității întreprinderilor mici și mijlocii, Prioritatea de investiții investiții 2.2 – Sprijinirea creării și
extinderea capacităților avansate de producție și dezvoltarea serviciilor.
Proiectul are o valoare totală de 7.212.684,22 lei, cu o finanţare nerambursabilă în valoare de 3.421.319,58 lei, din care
2.908.121,64 lei din Fondul European de Dezvoltare Regională şi 513.197,94 lei din bugetul național, în baza contractului
de finanţare nr. 1406 din 20.03.2018, încheiat cu Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice în calitate de
Autoritate de Management, prin Agenția pentru Dezvoltare Regională Nord-Vest în calitate de Organism Intermediar.
Obiectivele specifice ale proiectului sunt:
▪ Diversificarea producţiei, inclusiv extinderea capacităţii, prin investiţii în 6 categorii de active fixe de ultimă
generaţie cu performanţe ridicate de lucru, un sistem de panouri solare, 1 sistem de iluminat cu leduri şi un
software pentru gestiunea clienţilor şi proiectelor.
▪ Creşterea vizibilităţii şi a prezenţei în piaţă prin participarea la un târg internaţional, recertificarea sistemelor de
management al calităţii (ISO 9001), al mediului (ISO 14001), al siguranţei alimentelor (ISO 22000) şi certificarea
produselor.
▪ Crearea unui loc de muncă nou care va fi ocupat de o persoană din categoria persoanelor defavorizate.
Obiectivele au fost realizate în totalitate.
Rezultatele se reflectă în extinderea și diversificarea activității ca urmare a investițiilor efectuate prin proiect.
Impactul proiectului: LocuL de muncă creat, ocupat de o persoană din categoria persoanelor defavorizate, va contribui la
creșterea veniturilor bugetare și la un standard de viață mai bun.
Proiectul de investiţii a fost implementat în Năsăud, str. Mihai Eminescu nr.4/A și în Bistrița, cartier Unirea FN, fosta Hala
nr. 8 judetul Bistrița-Năsăud, România.
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