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Tipul materialului: Comunicat de presă
Titlul proiectului: Construire hala debitare Drumul Santaului nr.39 P+Ep
Numele beneficiarului: STELITE S.R.L.
Valoarea totala a proiectului (inclusiv finantarea nerambursabila): 3,360,734.13 RON
Data începerii şi finalizării proiectului: Data începere: 01.01.2017, Data finalizare: 30.09.2019
Codul MySMIS: 114438
Obiectivul general al proiectului:
Obiectivul general al proiectului este realizarea unei investiții inițiale în cadrul firmei STELITE SRL prin crearea unei noi unități de
producție, și prin acestă extinderea capacității productivității firmei prin creșterea volumului unui produs. Obiectivele proiectului
sunt în strânsa legătură cu obiectivul specific aferent „Programul Operațional Regional (POR) 2014-2020, axa prioritara 2:
”Îmbunătățirea competitivității întreprinderilor mici și mijlocii”, prioritatea de investiții 2.2 ”Sprijinirea creării și extinderii
capacității avansate de producție și dezvoltarea serviciilor”, și anume îmbunătățirea competitivității economice prin creșterea
productivității muncii în IMM-uri în sectoarele competitive identificate în Strategia Naționala pentru Competitivitate.
Obiectivele specifice ale proiectului:
1. • Extinderea capacității unei unități existente, prin creșterea volumului unui produs aferent domeniului de activitate. Aceasta
creștere a volumului produsului fabricat se va realiza prin construcția unei hale noi de debitare și echiparea acestuia corespunzător
procesului producției. Îmbunătățirea proceselor productive prin inovarea în cadrul fluxului tehnologic productiv prin achizitia de
echipamente specifice producției. Totodată se va crește capacitatea productivă prin extinderea fluxului tehnologic prin achizitia
de echipamente tehnologice/utilaje si construirea de o hala noua de productie.
2. • Creșterea eficienței energetice prin optimizarea funcționării instalațiilor, retehnologizarea fluxului tehnologic prin instalarea
unui sistem de iluminat energetic cu tehnologie LED si achiziționarea de instalații care folosesc surse de energie regenerabile, în
speța sistem fotovoltaic. Îmbunatățirea calității mediului înconjurator prin asigurarea creșterii gradului de recuperare și reciclare
a deșeurilor, realizată printr-o colaborare cu un furnizor de colectare selectivă a deșeurilor în perioada de implementare al
proiectului, si în perioada de durabilitate al proiectului.
3. • Dezvoltarea resurselor umane ale solicitantului, prin angajarea a 3 persoane dintre care cel puțin o persoană aparținând unei
categorii defavorizate și adaptarea infrastructurii pentru operarea de către persoane cu dizabilități.
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