
            

 

                                                        
 
 

Anunț de presă 
Data: 29.07.2019 

“ U.R.S.(Ultimate Recycling Solution)-  
Tehnologie de ultimă generație în reciclarea deșeurilor de plastic” 

 
Societatea CALEX SRL, cu sediul în Groşi, Str. PRINCIPALA nr. 276G, SAT SATU NOU DE JOS, COMUNA GROSI, judeţul 

Maramureş, cod poştal 437167, România, a implementat în perioada cuprinsă între lunile februarie 2017 – iulie 2019, 

proiectul “U.R.S.(Ultimate Recycling Solution)- Tehnologie de ultimă generație în reciclarea deșeurilor de plastic”, cod 

SMIS 113344, 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 5.521.751,77 lei, cu o finanţare nerambursabilă în valoare de 3.294.719,10 lei, din care 

2.800.511,24 lei din Fondul European de Dezvoltare Regională şi 494.207,86 lei din bugetul național, în baza contractului 

de finanţare nr. 2471  din 27.06.2018, 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: 
▪ Extinderea şi diversificarea activităţii prin introducerea a două categorii de produse noi, ca urmare a unor 

investiţii în 4 active fixe moderne (Extruder, Filtru, Linie de spălare,Tocător), cu performanţe ridicate de lucru, 
intr-un Sistem de iluminare cu led interior şi cu led şi panou solar (fotovoltaic) exterior şi in dezvoltarea unui 
website şi servicii de promovare online pentru o mai bună vizibilitate în mediul online si dezvoltarea unor politici 
de marketing inovator.  

▪ Creşterea vizibilităţii şi a prezenţei în piaţă prin participarea la un târg internaţional in calitate de expozant, 
certificarea sistemelor de management al calitatii şi certificarea produselor. 

▪ Crearea a 3 noi locuri de muncă dintre care un loc de muncă 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: Cele 3 noi locuri de muncă create, dintre care unul este 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 Baia Mare, str.Electrolizei, nr. 12A, judetul Maramureș, România. 

 

 

 
Investim în viitorul tău! Proiect cofinanţat din Fondul European 

de Dezvoltare Regională prin Programul Operaţional Regional 2014-2020 
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Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului Romaniei 
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