COMUNICAT DE PRESĂ
Data publicării 28.02.2018

DEZVOLTAREA ACTIVITATII SOCIETATII HEIST INDUSTRIES SRL
Titlul proiectului: Dezvoltarea activitatii societatii Heist Industries SRL
Numele beneficiarului: Heist Industries SRL
Numele programului: Programul Operațional Regional 2014-2020
Numele Autorității de Management: „Ministerul Dezvoltarii Regionale, Administratiei Publice si Fondurilor
Europene (MDRAP)”
Numele Organismului Intermediar: „Agentia pentru Dezvoltare Regionala Centru (ADR Centru)”
Valoarea totală a proiectului: 137.796,74 lei
Finanțarea nerambursabilă: 98.192,49 lei
Data începerii și data finalizării: 01.06.2016 – 31.12.2018
Codul MySMIS: 105226
Obiectivele proiectului:
1. Introducerea unui serviciu nou, inovativ, ca urmare a dezvoltarii activitatii solicitantului cu ajutorul
noului flux tehnologic prin achizitia de active corporale de ultima generatie;
2. Dezvoltarea resurselor umane ale microintreprinderii prin creare de locuri de munca si pastrarea
locurilor de munca existente si a celor nou create pe toata perioada de durabilitate a proiectului;
3. Imbunatatirea calitatii mediului inconjurator prin asigurarea cresterii gradului de recuperare si
reciclare a deseurilor, realizate printr-o colaborare cu un furnizor de colectare selectiva a deseurilor in
perioada de implementare a proiectului, si in perioada de durabilitate a proiectului;

Proiectul “Dezvoltarea activitatii societatii Heist Industries SRL”, cod MySMIS 105226, finanțat prin
Programul Operațional Regional 2014-2020 este implementat de către Heist Industries SRL și are o valoare
totală de 137.796,74 lei, din care 98.192,49 lei reprezintă finanțare nerambursabilă. Programul Operațional
Regional 2014-2020 este implementat la nivel național de către Ministerul Dezvoltării Regionale,
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 01.06.2016 – 31.12.2018.
Obiectivele proiectului sunt:
- Introducerea unui serviciu nou, inovativ, ca urmare a dezvoltarii activitatii solicitantului cu ajutorul noului
flux tehnologic prin achizitia de active corporale de ultima generatie;
- Dezvoltarea resurselor umane ale microintreprinderii prin creare de locuri de munca si pastrarea locurilor
de munca existente si a celor nou create pe toata perioada de durabilitate a proiectului;
- Imbunatatirea calitatii mediului inconjurator prin asigurarea cresterii gradului de recuperare si reciclare a
deseurilor, realizate printr-o colaborare cu un furnizor de colectare selectiva a deseurilor in perioada de
implementare a proiectului, si in perioada de durabilitate a proiectului;

Prin realizarea obiectivelor proiectului de mai sus, acesta contribuie la realizarea obiectivului general al
Programului Operational Regional 2014 – 2020: cresterea competitivitatii economice si imbunatatirea
conditiilor de viata ale comunitatilor locale si regionale prin sprijinirea dezvoltarii mediului de afaceri.

Date de contact beneficiar:
(Adresa Str. Emanoil Porumbaru 79 Et. 1 Ap. 4 Cod 011424, Tel 0745070600, Fax, Mail radu_pilat@heist-industries.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.

