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Finalizarea proiectului   
„ÎMBUNĂTĂŢIREA COMPETITIVITĂŢII PRIN CREŞTEREA PRODUCTIVITĂŢII MUNCII ÎN CADRUL 
TREFOREX SRL, ÎN SECTORUL COMPETITIV AL OBŢINERII DE TOCATURĂ CHIPS DIN DEŞEURI 

LEMNOASE” 
 

TREFOREX S.R.L., în calitate de Beneficiar, a implementat proiectul „ÎMBUNĂTĂŢIREA COMPETITIVITĂŢII PRIN CREŞTEREA 
PRODUCTIVITĂŢII MUNCII ÎN CADRUL TREFOREX SRL, ÎN SECTORUL COMPETITIV AL OBTINERII DE TOCATURĂ CHIPS DIN 
DEŞEURI LEMNOASE”, cod SMIS 116107, finanțat prin Programul Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 2: 
”Îmbunătăţirea competitivităţii întreprinderilor mici și mijlocii”, Prioritatea de Investiţii 2.2 – „Sprijinirea creării şi extinderea 
capacităţilor avansate de producţie şi dezvoltarea serviciilor”. 
Contractul de finanțare a fost încheiat cu Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării si Administrației, în calitate de Autoritate 
de Management pentru Programul Operaţional Regional 2014 – 2020 și cu Agenţia pentru Dezvoltare Regională Centru, în 
calitate de Organism Intermediar. Valoarea totală a Contractului de Finanţare: 4.800.081,58 lei; Valoarea totală eligibilă a 
Contractului de Finanţare: 3.654.153,00 lei; Valoarea finanţării nerambursabile aferentă Contractului de Finanţare: 
2.644.044,50 lei, din care 2.247.437,82 lei – contribuţie UE şi 396.606,68 lei – contribuţie naţională; Locul de implementare: 
REGIUNEA DE DEZVOLTARE CENTRU, jud. Harghita, mun. Topliţa, str. Mesteacănului nr. 13/I.  
Obiectivul general al proiectului: ÎMBUNĂTĂŢIREA COMPETITIVITĂŢII PRIN CREŞTEREA PRODUCTIVITĂŢII MUNCII ÎN CADRUL 
TREFOREX SRL, ÎN SECTORUL COMPETITIV AL OBTINERII DE TOCATURĂ CHIPS DIN DEŞEURI LEMNOASE; Obiective specifice: 
1. Extinderea capacităţii avansate de producţie, din Municipiul Topliţa (str. Mesteacănului), în vederea creşterii volumului de 
tocătura chips din deşeuri din lemn şi a obţinerii unei productivităţi optime a muncii, în domeniul de activitate 1610 – Tăierea 
şi rindeluirea lemnului; 2. Creşterea puterii comerciale de negociere a societăţii şi a expunerii sale în mediul internaţional, în 
legătură cu activitatea avansată de producţie, desfăşurată în domeniul obţinerii tocăturii chips din deşeuri lemnoase (1610); 
3. Dezvoltarea notorietăţii întreprinderii drept promotoare a spiritului antreprenorial şi a ideilor noi în sectorul competitiv al 
producţiei de tocătura chips din deşeuri lemnoase. 
Durata de implementare a proiectului a fost de 36 luni, respectiv de la data de 27.02.2017 până la data de 31.03.2020. 
Impactul proiectului la nivelul localităţii/regiunii: Ca urmare a implementării proiectului, au fost angajate 2 noi persoane, 1 
dintre acestea făcând parte din categorie defavorizată. De asemenea, proiectul are un rol important în mediul de afaceri 
local, ca model investiţional de bune practici al TREFOREX S.R.L., în mod deosebit ca promotor al unor noi abordări 
productive la nivelul pieţei 1610, dar şi ca un model de afaceri replicabil de către producătorii similari din piaţă. Mai mult 
decât atât, proiectul generează, după implementarea sa, o reacţie pozitivă din partea agenţilor economici locali. Rezultatele 
proiectului: 1. Dotarea activităţii productive cu echipamente performante, software de management integrat al proceselor şi 
operaţiunilor şi respectiv, un sistem de eficientizare energetică a iluminatului exterior, bazat pe panouri solare şi corpuri LED, 
în acord cu creşterea capacităţii de producţie, optimizarea productivităţii şi inovarea de produs şi de proces urmarită; 2. 
Obţinerea, la nivelul activităţii productive - 1610, a diverselor certificări, de produs / proces de producţie şi de sisteme de 
management, cât şi a unei mai bune vizibilităţi la nivel internaţional; 3. Îndeplinirea tuturor obligaţiilor asumate prin 
contractul de finanţare, cu abordarea celor mai bune practici şi a unui standard înalt de expertiză în cele 3 domenii de 
gestiune ale proiectului: management de proiect, inclusiv proceduri de achiziţii, informare şi publicitate şi auditul financiar al 
cheltuielilor. 

 

Date de contact: 
Adresa poştală: Municipiul Topliţa, România, Str. MARTON ARON nr. 9/a, judeţul Harghita, cod poştal 535700 

Persoana de contact: domnul DOBREAN PETRU CRISTIAN, în calitate de Administrator 
Telefon: 0722.521.829, Fax: 0266.343.045, E-mail: treforex@xnet.ro 
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