
  
 

 

 

COMUNICAT DE PRESĂ 
 

Data publicării (25.06.2018) 

 

Anunț începere proiect  
”Achizitionarea de echipamente noi pentru diversificarea 

productiei Triplast SRL” 

 

 

Proiectul  “Achiziționarea de echipamente noi pentru diversificarea productiei Triplast SRL”, cod MySMIS 

112058, finanțat prin Programul Operațional Regional 2014-2020  este implementat de către Triplast S.R.L. 

și are o valoare totală de 3.187.781,87 lei, din care 1.635.356,41 lei reprezintă finanțare nerambursabilă. 
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. Proiectul este prevăzut a se derula în perioada 01.03.2018 – 28.02.2019.  

Obiectivele proiectului sunt:  

1. Adaugarea la gama sortimentala deja fabricata de catre TRIPLAST S.R.L. a urmatoarelor 2 noi produse: 

palet EUR din material plastic, rezervoare si recipienti pentru colectarea apei meteorice (rezervor subteran), 

ca urmare a utilizarii echipamentelor si a licentelor de sofware achizitionate prin intermediul prezentului 

proiect precum si instalarea unui sistem fotovoltaic si a unui system iluminat led care va reduce costurile cu 

energia a societatii.  

2. Crearea de 2 noi locuri de munca – implementarea proiectului presupune angajarea de 2 noi persoane cu 

norma întreaga pe postul de operator mase plastice si pastrarea acestora pe o perioada cel puþin egala cu 

perioada de monitorizare a acestui proiect.  

3. Identificarea unor noi piete de desfacere, informare si publicitate, respectiv îmbunataþirea 

competitivitaþii societaþii prin participarea la un targ international de profil, recertificare sistemului de 

management, mediu si sanatate, respectiv certificarea unui produs nou introdus în gama sortimentala a 

întreprinderii. 

 

 

 

Date de contact beneficiar: 

Municipiul Târgu Mures, România, Str. Gheorghe Doja nr. 197, , judetul Mures, cod postal 540236, 

tel:  0742.147.777, e-mail: triplastsrlms@gmail.com 

 

  

www.regio-adrcentru.ro 

 

www.inforegio.ro I facebook.com/inforegio.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. 

http://www.inforegio.ro/

