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 Anunț finalizare proiect  
 

” Creșterea competitivității MALU SERV SRL prin achiziționarea 
unui centru de prelucrare CNC performant” 

 
- titlul proiectului: ” Creșterea competitivității MALU SERV SRL prin achiziționarea unui centru de prelucrare 
CNC performant” 
- numele beneficiarului: MALU SERV SRL 
- numele programului: Programul Operațional Regional 2014-2020 
- numele Autorității de Management: MLPDA  
- numele Organismului Intermediar: ADR Centru 
- valoarea totală a proiectului: 1,415,645.08 RON 
- finanțarea nerambursabilă: 950,339.66 RON 
- data începerii și data finalizării: 01.07.2019 – 30.09.2021 
- codul MySMIS: 131939 
- obiectivul proiectului : Obiectivul general al proiectului este creșterea competitivității firmei S.C. MALU 
SERV S.R.L., ca urmare a introducerii de noi tehnologii moderne în procesele de lucru a societății, prin 
achiziţionarea unui echipament specializat. 
 
Proiectul “ Creșterea competitivității MALU SERV SRL prin achiziționarea unui centru de prelucrare CNC 
performant”, cod MySMIS 131939, finanțat prin Programul Operațional Regional 2014-2020, program 
implementat la nivel național de către Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrație 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.  
Obiectivele specifice ale proiectului: 
• Introducerea de 2 servicii noi care vor fi semnificativ moderne din punct de vedere tehnologic și al 
consumului de energie ca urmare a inovării şi diversificării proceselor în cadrul firmei/ cu ajutorul noului flux 
tehnologic prin achiziția unui echipament de ultimă generație. 
• Dezvoltarea și completarea capitalului uman al companiei MALU SERV SRL prin angajarea unei 
persoane din categorii defavorizate în perioada de implementare a prezentului proiect de finanțare și 
menținerea acestuia pe lângă numărul mediu de angajați din 2018 pe toată  perioada de durabilitate a 
proiectului.  
• Îmbunătăţirea calităţii mediului înconjurător prin utilizarea surselor regenerabile de energie și prin 
minimizarea la sursă a deșeurilor generate și asigurarea creșterii gradului de recuperare și reciclare a 
acestora. 

Date de contact beneficiar:  
Adresa sediului social: Municipiul Tîrgu Mureș, Bdul. 1 Decembrie 1918 Nr. 27 Ap. 4, județul Mureș, Tel: 0722283668, 

email: maluserv@yahoo.com 
www.regio-adrcentru.ro 
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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. 
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