30.04.2020
Anunt privind demararea proiectului:
“Development and improvement of environmentally friendly packaging products through
new greener technology“
SC GREINER PACKAGING S.R.L., cu sediul in strada Stefan cel Mare nr 156A, Municipiul
Sibiu, Judetul Sibiu, anunta inceperea implementarea proiectului: “Development and
improvement of environmentally friendly packaging products through new greener
technology“, proiect finanțat cu sprijinul granturilor acordate de Islanda, Liechtenstein și
Norvegia prin mecanismele financiare SEE și Norvegian 2014-2021, în cadrul Programului
"Creșterea IMM-urilor din România”, conform Contractului de finantare nr. 2020/505118,
incheiat cu Innovation Norway in calitate de operator al programului.
Valoarea totala a investitiei este de 2.380.381 euro, din care asistenta financiara
nerambursabila nu va depasi suma de 681.600 euro. Proiectul se implementeaza in unitatea
de productie din strada Stefan cel Mare nr 156A, Sibiu, Judetul Sibiu, Romania, iar durata de
implementare a proiectului este de 18 luni de la data semnarii contractului de finantare.
Obiectivul general al proiectului este cresterea competitivitatii companiei si reducerea
impactului asupra mediului a produselor realizate in prezent de compania, cat si introducerea
in productie de noi tipuri de ambalaje si imbunatatirea calitatii celor existente, prin
intermediul unor tehnologii eficiente si “mai ecologice”.
Obiectivele specifice ale proiectului:
a) imbunatatirea indicatorilor de afaceri ai companiei (profitabilitate, cifra de
afaceri) prin reducerea costurilor de productie, cresterea capacitatii de productie
si extinderea gamei de produse realizate ;
b) reducerea impactului asupra mediului ca urmare a activitatii companiei, prin
diminuarea consumurilor de energie si materiale, ca urmare a achizitionarii de
echipamente si utilaje specifice performante,
c) introducerea in productie de noi tipuri de produse, inovative pahare decorate cu
carton reciclabil
d) dezvoltarea impreuna cu partenrul norvegian Sintef Materials and Chemicals
Norway a unei solutii de dezvoltare ambalaje cu impact redus aspra mediului
e) Dezvoltarea si implementarea unui proces inovativ in cadrul companiei , impreuna
cu partenrul International Development Norway : LCA (life cycle assessment)
pentru procesele de termoformare.
Detalii suplimentare puteti obtine de la:
Nume persoana de contact: Katalina Anagnost; Manager de proiect: Tel. +40269215810
e-mail: k.anagnost@greiner-gpi.com.
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