
 

 

 

      

 

Comunicat de presă 
 

Data: 02.09.2020 
 

Finalizarea proiectului „Creșterea competitivităţii S.C. Mobifor S.R.L. prin 
achiziţionarea de utilaje performante pentru  

producţie mobilier” 
 

MOBIFOR S.R.L, în calitate de Beneficiar, anunță finalizarea implementării proiectului „Creșterea 
competitivității S.C. Mobifor S.R.L. prin achiziţionarea de utilaje performante pentru producţie 
mobilier”, cod MySMIS 119505, finanțat prin Programul Operaţional Regional 2014-2020, Axa 
prioritară 2: ”Îmbunătăţirea competitivităţii întreprinderilor mici și mijlocii”, Prioritatea de investiţii 
2.1 ITI - “Promovarea spiritului antreprenorial, în special prin facilitarea exploatării economice a 
ideilor noi și prin încurajarea creării de noi întreprinderi, inclusiv prin incubatoare de afaceri”. 

Valoarea totală a proiectului este de 1.023.441,28 lei, din care valoarea sumei nerambursabile din 
partea Fondului European de Dezvoltare Regională este de 772.616 lei. 

Obiectivul general al proiectului îl constituie creșterea cifrei de afaceri și a profitabilității firmei.  
Obiectivele specifice ale proiectului vizează: 

- Creșterea gradului de utilizare a tehnologiilor moderne în procesul de producţie prin achiziţia 
de echipamente și software specifice domeniului vizat prin proiect, respectiv: centru de 
prelucrare vertical cu comandă numerică (CNC), mașină de aplicat cant pe o latură cu 
comandă numerică (CNC), circular de formatizat panouri cu comandă numerică (CNC), mașină 
pentru frezarea canturilor pe contur neregulat, mașină de aplicat cant pe contur neregulat, 
pachet licență software profesional CAD/CAM pentru proiectare mobilier; 

- Crearea a cel puțin 5 noi locuri de muncă la finalizarea implementării proiectului, angajând de 
pe piața locală a muncii; 

- Atingerea unei cote de piață de cel puțin 15% în domeniul vizat prin proiect în județul Tulcea 
în termen de 5 ani de la finalizarea proiectului. 

Prin implementarea acestui proiect firma noastră și-a îmbunătățit cu mult capabilitățile tehnice, 
aspect care îi facilitează atât creșterea capacității de producție mobilier cât și imbunătățirea calității 
produsului finit, influențând pozitiv calitatea vieții și stimulând totodată competitorii de pe piața 
locală să îmbunătățească calitatea pieselor de mobilier ofertate. 

Informaţii suplimentare se pot obţine la: Rodica-Iulia BANICA, Responsabil legal, tel. 0743345531,     
e-mail: mobifortulcea@gmail.com 
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Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României 


