
  

 

 
 

Proiectul „Cresterea competitivitatii economice a TMF SRL” 
Incepand din 12.04.2018, TMF SRL deruleaza proiectul „Creșterea competitivității economice a 

TMF SRL”- cod MySMIS 111979.  

Proiectul este finanțat prin Programul 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,  Apelul de proiecte 

POR/102/2/2.  

Proiectul are o valoare totală de 8.257.508,08 lei, din care 4.517.199,01 lei reprezintă finanțare 

nerambursabilă (3.839.619,16 lei din Fondul European de Dezvoltare Regională și 677.579,85 lei de la 

Bugetul de stat). Programul Operațional Regional 2014-2020 este implementat la nivel național de către 

Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice în calitate de Autoritate de Management, iar la 

nivel regional de către ADR Centru, organism intermediar al programului ce monitorizează implementarea 

acestui proiect în Regiunea Centru.  

Obiectivele proiectului este sunt:  

Obiectivul general al proiectului/Scopul proiectului: 

Obiectivul general al proiectului îl reprezinta dezvoltarea firmei TMF SRL prin creșterea producției de 

ansamble aferente liniilor tehnologice din domeniul auto/aerospatial, precum și creșterea competitivității 

firmei pe piața specifică. 

Obiectivele specifice ale proiectului: 

1. Obiectivul Specific 1: creșterea capacității de producție și reducerea timpului de producție; 

2. Obiectivul Specific 2: îmbunătațierea calității produselor fabricate; 

3. Obiectivul Specific 3: consolidarea încrederii clienților în produsele fabricate și crearea unei 

imagini în piața externă. 

Proiectul a demarat la data de 12.04.2018 și se va finaliza la data de 30.11.2019. 

Date de contact beneficiar: 

Tg-Mures, Str. Gheorghe Doja nr.  97/4, Tel. 0365 401 836, Fax 0365 401 837 

E-mail: a.kovacs@progesaitalia.com 

 

 

 

Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă 
invităm să vizitați www.fonduri-ue.ro  

 

 

Investim în viitorul tău!  

Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională  

prin Programul Operaţional Regional 2014-2020 
Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României. 

 

 

www.regio-adrcentru.ro 
www.inforegio.ro I facebook.com/inforegio.ro 
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