
 

 

 

 

 

ANUNȚ DE PRESĂ 

Municipiul Târgoviște,  11  Mai 2021 

Finalizarea proiectului 
„Dezvoltarea AngiMetal Impex SRL prin extinderea capacității de prestare a serviciilor de 

recuperarea materialelor reciclabile sortate pe piața internă și internațională” 
 

ANGIMETAL IMPEX SRL este beneficiarul proiectului „Dezvoltarea AngiMetal Impex SRL prin extinderea 
capacității de prestare a serviciilor de recuperarea materialelor reciclabile sortate pe piața internă și 
internațională”, SMIS 110190, proiect finanțat prin Programului Operațional 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”. 
 
Contractul de finanțare a fost încheiat cu Ministerul Dezvoltării Lucrărilor Publice și Administrației, în calitate de 
Autoritate de Management și cu Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia, în calitate de Organism 
Intermediar. 
 
Obiectivul general al proiectului l-a reprezentat îmbunătățirea capacităților avansate de dezvoltare a serviciilor, în 
vederea creșterii competitivității sale în sensul dezvoltării activității desfășurate cu scopul creșterii dimensiunii 
pieței adresate – (piața locală să devină regională, piața națională sau internațională) și prin inovarea facută prin 
achiziționarea de utilaje performante, de tehnologie nouă. 

În urma implementării proiectului s-au obținut următoarele rezultate: 
1. - dotarea companiei cu mijloace fixe prin achiziționarea: multifuncțională cu macara graifer dotată cu 

container- 2 buc; 
2. - crearea a trei noi locuri de muncă; 
3. - trei certificate noi pentru sisteme de management în conformitate cu standardele ISO 9001 (sistem de 

management al calității), ISO 14001 (sistem de management al mediului) și OHSAS 18001 (sistem de 
management al sănătății și securității ocupaționale) și shop online pentru vânzarea serviciilor și 
internaționalizarea afacerii Angimetal Impex SRL. 
 

Valoarea totală a contractului de finanțare este de 1.914.769,50 lei. Valoarea eligibilă nerambursabilă este de lei, 
1.609.050,00 din care valoarea eligibilă nerambursabilă din Fondul European de Dezvoltare Regională este de 
979.028,98 lei. 

Durata perioadei de implementare a fost de 30 de luni, respectiv între 01.12.2018 și 31.05.2021. 
Impactul investiției la nivelul Regiunii de Dezvoltare Sud-Muntenia este determinat de creșterea economică la 
nivelul bugetului de stat prin colectarea impozitelor și taxelor locale, urmare creării a 3 noi locuri de muncă 
precum și menținerea celor existente.   
Informaţii suplimentare se pot obţine la: tel. 0744.392.666, mail: ideafactor2016@gmail.com, persoana de 
contact Remus Nedelcu. 


