ANUNȚ DE PRESĂ
Pitesti, 23.01.2019
Privind finalizarea proiectului
„DEZVOLTAREA TCM FILER FACTORY S.R.L. PRIN ACHIZIȚIONAREA DE ECHIPAMENTE PERFORMANTE
PENTRU PRODUCȚIA FILERULUI DE CALCAR”
SC TCM FILER FACTORY S.R.L., în calitate de beneficiar, anunţă finalizarea proiectului cu titlul ,,Dezvoltarea TCM
Filer Factory SRL prin achizitionarea de echipamente performante pentru productia filerului de calcar’’, cod SMIS
109643, proiect co-finanţat de Uniunea Europeană prin Fondul European de Dezvoltare Regională, în cadrul
Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 2 – Îmbunătățirea competitivității întreprinderilor
mici și mijlocii, Prioritatea de investiții 2.1 – Promovarea spiritului antreprenorial, în special prin facilitarea
exploatării economice a ideilor noi și prin încurajarea creării de noi întreprinderi, inclusiv prin incubatoare de
afaceri.
Contractul de finanţare nr. 843 a fost semnat în data de 18.12.2017 cu Ministerul Dezvoltării Regionale și
Administrației Publice, în calitate de Autoritate de Management, prin Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud
Muntenia în calitate de Organism Intermediar pentru Programul Operațional Regional 2014-2020.
Proiectul a avut un impact pozitiv in dezvoltarea și creșterea competitivității societății, în vederea dezvoltării
locale durabile și a crearii unui pol concurențial în regiunea Sud-Muntenia.
Obiectivul general al proiectului consta în dezvoltarea și creșterea competitivității societății, în vederea
dezvoltării locale durabile și a crearii unui pol concurențial în regiunea Sud-Muntenia. In acest sens firma a
achiziționat o serie de echipamente IT, sisteme de supraveghere, sisteme de iluminat ecologic, utilaje și
echipamente specifice, menite să optimizeze fluxul tehnologic deja existent, să crească capacitatea de producție
și să conducă la o gestionare mai eficientă a activității companiei, fapt ce se va reflecta într-o dezvoltare
sustenabilă a societății, la respectarea normelor de mediu și la creșterea competitivității pe piața specifică. Prin
atingerea obiectivului general, proiectul contribuie la realizarea obiectivului general al priorității de investiții,
respectiv consolidarea poziției pe piață a microîntreprinderilor în domenii competitive identificate în Strategia
Natională de Competitivitate și Planurile de Dezvoltare Regională.
Rezultatele proiectului au fost:
 Dotarea societății cu echipamente IT, sistem de supraveghere video si sisteme de iluminat ecologic, utilaje
tehnologice noi, de ultima generatie, cu productivitate ridicata si eficiente energetic ; eficientizarea
iluminatului in spatiul de productie, cu ajutorul sistemelor fotovoltaice. Asigurarea egalității de șanse
(pentru angajați, viitori angajați, clienți, furnizori), fărăr a se face o deosebire bazată pe criterii de origine
etnică sau rasială, de religie, de sex, dizabilități, vârstă sau orientare sexuală.
Valoarea totală a contractului de finanţare a fost de 1.093.947,96 lei, iar valoarea totală eligibilă 919.284,00 lei.
Valoarea eligibilă nerambursabilă a fost de 735.427,20 lei din care valoarea eligibilă nerambursabilă din F.E.D.R. a
fost de 625.113,12 lei (68%), valoarea eligibilă nerambursabilă din Bugetul Naţional a fost de 110.314,08 lei (12%),
iar cofinanţarea eligibilă a beneficiarului a fost de 183.856,80 lei (20%). Valoarea neeligibilă, inclusiv TVA, a
proiectului a fost de 174.663,96 lei.
Durata de implementare a proiectului a fost de 25 luni (01.01.2017-31.01.2019).
Locul de implementare al proiectului este înregistrat ca punct de lucru la adresa din: Municipiul Pitești, Strada
Depozitelor, nr.29, Județul Argeș, Regiunea Sud-Muntenia
Detalii suplimentare puteți obține de la: Doamna Tanasescu Ioana- Administrator, tel: 0743 393 779, email:
tcm.filer@gmail.com.

