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Descrierea proiectului ”Cresterea competitivitatii societatii 

Minimold International SRL prin extinderea activitatii de 

productie componente auto”  

 

S.C. MINIMOLD INTERNATIONAL S.R.L. cu sediul in Arad, Str. George Cosbuc nr. 30, ap. 1, CUI: RO 

17781496, J02/1349/2011 a derulat incepand cu data de 29.03.2018 proiectul cu titlul ’’Cresterea 

competitivitatii societatii Minimold International SRL prin extinderea activitatii de productie componente 

auto.” cod SMIS 115936, finanțat prin Regio - Programul Operațional Regional 2014-2020 in baza 

contractului de finantare nr. 1682/29.03.2018 incheiat cu Ministerul Dezvoltarii Regionale si 

Administratiei Publice in calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operational Regional 

2014-2020 si Agentia pentru Dezvoltare Regionala a Regiunii Vest in calitate de Organism Intermediar.  

Conform contractului de finantare, valoarea totala a proiectului este de 7.774.145,05 lei din care asistenta 

financiara nerambursabila este de 2.989.323 lei, din care 2.540.924,55 din FEDR si 448.398,45 lei din 

Bugetul National.  

Proiectul s-a implementat la punctul de lucru al societatii, in Regiunea Vest, judetul Timis, Municipiul 

Timisoara, Calea Stan Vidrighin nr. 5A, prin REGIO – Programul Operational Regional 2014-2020, Axa 

Prioritara 2 – Imbunatatirea competitivitatii intreprinderilor mici si mijlocii, Prioritatea de investitii 2.2 – 

Sprijinirea crearii si extinderea capacitatilor avansate de productie si dezvoltarea serviciilor.  

Scopul proiectului consta in cresterea competitivitatii societatii pe piata interna si internationala in 

domeniul de activitate componente auto prin extinderea capacitatilor de productie si modernizarea 

activitatii prin intorducerea unor tehnologii avansate.  

Obiectivele specifice ale proiectului sunt:  

1. Realizarea unei investitii initiale de extindere a capacitatii existente de productie, la amplasamentul 

proiectului de la 97.500 ore/an in prezent pana la 136.500 ore/an dupa implementare proiect, prin dotarea 

cu 12 echipamente de productie si 1 aplicatie informatica de tip colectare date productie. 

2. Cresterea competitivitatii companiei pe pietele internationale prin obtinerea 1 recertificari a sistemelor de 

management de calitate ISO 9001, a 1 certificari de proces de productie componente auto IATF 16949 si 

participarea la 1 targ international.  
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3. Eficientizarea activitatii companiei prin: reducerea consumului de energie electrica cu pana la min. 31,15 

KWh/an (pentru volumele suplimentare de productie) prin achizitionarea de 6 masini de injectie eficiente 

energetic + economii suplimentare prin utilizarea unui sistem de iluminat eficient (panou solar + sistem cu 

LED); reducerea deseurilor materiale prin scaderea cu pana la 5,5% a rebuturilor provenite din productie; 

asigurarea egalitatii de sansa prin introducerea in procesul de productie a 6 echipamente dotate cu 

dispozitiv de introducere a comenzilor de tip touch screen si alte modficari ale infrastructurii–utilizabil de 

catre persoanele cu dizabilitati. 

Rezultatele proiectului sunt: 

• 1 masina de injectie de 210-220 tone - 2 componente; 

• 4 masini de injectie de 320-350 tone; 

• 1 masina de injectie de 150-160 tone; 

• 6 roboti automati pentru masinile de injectie achizitionate prin proiect; 

• 1 aplicatie IT de colectare automata a datelor de productie, implementata si functionala; 

• Capacitate de productie disponibila de pana la 136.500 ore/an dupa implementare proiect (la unitatea de 

productie aferenta locatiei proiectului); 

• 1 recertificare ISO 9001 obtinuta; 

• 1 certificare proces IATF 16949 obtinuta; 

• Participarea la targul international indeplinita; 

Pe termen mediu (perioada operationala a investitiei): 

• Cresterea competitivitatii firmei pe pietele existente; 

• Cresterea numarului de comenzi/proiecte (33.700 ore comenzi suplimentare estimate); 

• Realizarea de componente pentru noi marci auto; 

• 1 sistem iluminat (panou solar + min 3 LED-uri) operational; 

• Masini de injectie care asigura o precizie mai ridicata a procesului de productie; 

• Infrastructura adaptata pentru a integra persoanele cu dizabilitati in derularea procesului de productie (1 

rampa de acces, dispozitive touch screen de introducere a comenzilor la echipamente, loc parcare largit,etc); 

Impactul investitiei la nivelul localitatii/regiunii consta in cresterea numarului de salariati prin crearea a 3 

locuri de munca dintre care 2 persoane din categorii defavorizate.  

Data de incepere a proiectului: 29.03.2018 

Perioada de implementare a proiectului: 31.12.2017 – 31.05.2019 

Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să 

vizitaţi www.fonduri-ue.ro.  

Pentru detalii suplimentare va stam la dispozitie la punctul de lucru al firmei/ locatia de implementare a 

proiectului, 300571 Timisoara Calea Stan Vidrighin nr. 5A sau la tel. 0736.616.447/0356.102.310, e-mail: 

bordianug@minimold.com, persoana de contact D-na Gianina Bordianu.  
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