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DESCRIEREA PROIECTULUI CU TITLUL 
„DIVERSIFICAREA ACTIVITĂȚII SOCIETĂȚII WARTUNG TRATAMENTE SPECIALE S.R.L. PRIN ACHIZIȚIA DE ECHIPAMENTE 

TEHNOLOGICE, CERTIFICĂRI ȘI ACTIVITĂȚI DE INTERNAȚIONALIZARE”, COD SMIS 136770 

 
Denumirea beneficiarului: WARTUNG TRATAMENTE SPECIALE S.R.L. 
 

Număr de referință: contract de finanțare nr. 6201/09.10.2020, Cod Smis 136770 
 

Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritara 2 - Îmbunătățirea competitivității întreprinderilor mici și mijlocii, Prioritatea de investiții 2.2 - 
Sprijinirea creării și extinderea capacităților avansate de producție și dezvoltarea serviciilor 
 

Autoritatea de Management: Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației 
 

Organism Intermediar: Agenția pentru Dezvoltare Regională Vest 
  

Data de începere a proiectului: 09.10.2020 
 

Data de finalizare a proiectului: 31.03.2022 
 

Perioada de implementare: 01.12.2019 - 31.03.2022 
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Valoarea totală a contractului de finanțare: 2.106.467,83 lei din care 882.250,32 lei a reprezentat contribuția FEDR, 155.691,23 lei contribuția bugetului național, 
730.699,48 lei valoarea cofinanțării eligibile a societății și 337.826,80 lei valoarea cheltuielilor neeligibile. Valoarea finanțării nerambursabile a proiectului: 
1.037.941,55 lei, reprezentând 90% pentru componenta de ajutor de minimis și 55% pentru componenta de ajutor de stat regional. 
 
Obiectivul general al proiectului/Scopul proiectului este creșterea competitivității societății Wartung Tratamente Speciale S.R.L. prin îmbunătățirea dotării tehnice a 
companiei în scopul lansării liniei proprii de bidoane de plastic pe care le folosește atât în activitatea curentă (ambalare produse chimice) cât și în activitatea nouă (producție 
și vânzare directă bidoane din plastic). De asemenea, proiectul a presupus activități de certificare produse, certificare de sisteme de management și activități de 
internaționalizare. 
 
Obiectivele specifice ale proiectului 

 Obiectiv specific 1: Îmbunătățirea dotării firmei prin achiziționarea unor echipamente performante ce înglobează echipamente dotate cu tehnologie de ultimă 
generație 

 Obiectiv specific 2: Diversificarea ofertei pe piață a întreprinderii prin introducerea de noi produse  
 Obiectiv specific 3: Completarea echipei societății Wartung Tratamente Speciale S.R.L. prin crearea unui loc nou de muncă  

 
Rezultatele proiectului  
 
Rezultat 1 (corespunzător obiectiv 1) 
Prin proiect, societatea Wartung Tratamente Speciale S.R.L. a achiziționat următoarele echipamente: 

 Linie de formare prin suflare mase plastice cu sistem de extrudare și încărcător pentru bidoane (1 mașină de formare prin suflare mase plastice cu sistem de 
extrudare și încărcător + 1 matriță bidon 10 litri + 1 matriță bidon 20 litri + 1 matriță bidon 25 litri + 1 soft) achiziționată ca urmare a contractului de furnizare 
nr. 28/08.02.2021 încheiat cu societatea Limpedea Green S.R.L. 
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 Linie de injecție mase plastice pentru capace (1 mașină de injecție mase plastice + 1 matriță capace + 1 soft) achiziționată ca urmare a contractului de furnizare 
nr. 29/08.02.2021 încheiat cu societatea Limpedea Green S.R.L. 

 Electrostivuitor achiziționată (1 buc.) ca urmare a contractului de furnizare nr.308/08.02.2021 încheiat cu societatea Coremo Servicii S.R.L. 
 Concasor (1 buc.) achiziționată ca urmare a contractului de furnizare nr. 76/06.09.2021 încheiat cu societatea Limpedea Green S.R.L. 

 
Rezultat 2 (corespunzător obiectiv 2) 
Prin implementarea proiectului, cu ajutorul utilajelor achizitionate, societatea Wartung Tratamente Speciale S.R.L. a demarat producția de bidoane și capace din platic pe 
care le va folosi atât în activitatea curentă (ambalare produse chimice) cât și în activitatea nouă (producție și vânzare directă bidoane din plastic). 
 
Rezultat 3 (corespunzător obiectiv 3) 
În perioada de implementare societatea Wartung Tratamente Speciale S.R.L. a creat un loc de muncă pentru poziția de Operator mase plastice, cu normă întreagă, pe 
perioadă nedeterminată. 

Locația de implementare a proiectului: Municipiul Lugoj, Strada Timișorii, Numarul 151, SAD, Județ Timiș, România. 
 

 
 


