Titlul proiectului “ Cresterea capacit atii de productie la SC FIMATEX SRL,
loc. Tg. Mures, jud. Mures”
Beneficiar: FIMATEX SRL
Obiectivul general al proiectului propus spre realizare il reprezinta cresterea competitivitatii societatii Fimatex SRL, in
vederea mentinerii pozitiei pe piata prin consolidarea unor competente superioare concurentei, contribuind astfel la
dezvoltarea si modernizarea sectorului de finisare a materialelor textile, consolidarea mediului de afaceri din regiune,
utilizarea eficienta a resurselor locale si valorificarea potentialului de inovare si de asimilare a progresului tehnologic.
Scopul proiectului: Investiția propusă de beneficiar Fimatex SRL constă în:
- Diversificarea capacității de producție existente ca urmare a achizitiei de echipamente performante si active
necorporale și a serviciilor de certificare în domeniul de activitate 1330 - finisarea materialelor textile care
permit realizarea de servicii care nu au fost prestate anterior în unitate respectiv răzuirea și marcarea cu laser
a confecțiilor, precum și cresterea volumului serviciilor existente si imbunatatirea lor.
Obiectivele specifice:
- Achiziția unui număr de 2 utilaje, 2 active necorporale (software utilaje), servicii de certificare a sistemului de
management ISO 18001, 1 serviciu certificare proces uscat cu laser aplicat asupra confecțiilor, 1 participare la
un targ international până la sfârșitul implemetării
- Crearea unui numar de 1 loc de muncă nou până la sfârșitul implemetării
- Introducerea unui nou proces tehnologic și a unor servicii noi prin implementarea unor tehnologii moderne
(inovare proces și serviciu) specifice sectorului finisării materialelor textile (cod CAEN 1330), până la sfârșitul
implemetării
Rezultate asteptate:
- 2 utilaje achizitionate, 2 software utilaje, 1 serviciu de certificare sistem de management ISO 18001, 1 serviciu
certificare proces uscat cu laser aplicat asupra confecțiilor, 1 participare la un targ international
- 1 loc de munca nou creat
- Servicii noi: marcarea cu laser a confecțiilor, Proces nou: Proces uscat cu laser aplicat asupra confecțiilor
Data începere proiect: 15.03.2017
Perioada de implementare: 15.03.2017- 28.02.2019
Valoarea totală a proiectului este de 4.288.164,33 lei, din care asistenţa financiară nerambursabilă 2.211.872,70 lei
(din care 1.880.091,79 lei reprezintă finanţarea nerambursabilă acordată din Fondul European de Dezvoltare Regionala
si 331.780,91 lei reprezintă finanţarea nerambursabilă acordată din buget de stat).
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