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SC ALL GREEN SRL a demarat proiectul Reciclarea – ecologie şi tehnologie pentru viitor!. Valoarea 
totală a proiectului este de 1.532.311,42 lei din care 840.000,00 lei reprezintă finanţare 
nerambursabilă acordată prin FEDR. Perioada de implementare a proiectului este de 10 luni.

Proiectul este finanţat prin Programul Operaţional Regional 2007-2013, Axa prioritară 4 Sprijinirea 
dezvoltării mediului de afaceri regional şi local, Domeniul de intervenţie 4.3 Sprijinirea dezvoltării 
microîntreprinderilor.

Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Regional 2007 – 2013 este Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului. Agenţia pentru Dezvoltare Regională Nord-Est este Organismul 
Intermediar desemnat de către Autoritatea de Management pentru implementarea Programului 
Operaţional Regional în Regiunea de Dezvoltare Nord-Est.

Dintre cele mai importante obiective ale proiectului menţionăm implementarea de noi tehnologii de 
reciclare complexă a deşeurilor PET în scopul realizării de produse inovative, constând în:
Ÿ 1  linie de prelucrare a deşeurilor de PET cu obţinerea de fulgi PET;
Ÿ 1  linie de prelucrare a fulgilor de PET pentru obţinerea de folii de grosimi diferite;
Ÿ 1 linie de prelucrare a foliilor de PET de grosimi diferite pentru obţinerea de produse de ambalare.

De asemenea, proiectul îşi aduce contribuţia la:
Ÿ Dezvoltarea industriei de reciclare a deşeurilor la nivelul regiunii Nord-Est;
Ÿ Creşterea ratei de ocupare la nivelul regiunii Nord-Est prin crearea a 6 noi locuri de muncă 
necesare operării investiţiei;
Ÿ Sprijinirea colectării selective a deşeurilor.

Pentru informaţii legate de proiect vă rugăm să contactaţi:
SC ALL GREEN SRL, Str. George Coşbuc, nr. 8, Mun. Iaşi, Judeţul Iaşi
Persoană de contact: Romeo-Cristian Ciobanu, email: rciobanu@yahoo.com

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau 
a Guvernului României
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