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,,CRESTEREA COMPETITIVITATII FIRMEI STEEL CONECT PRIN ACHIZITIA DE ECHIPAMENTE PENTRU 

PRODUCTIA DE CILINDRII HIDRAULICI” 

SC STEEL CONECT SRL, cu sediul in mun. Deva, sat Barcea Mica, str. Campului, nr. 41E, jud. 
Hunedoara, cod postal 330002, România, anunță derularea incepand cu 18.02.2020 a proiectului 
“CRESTEREA COMPETITIVITATII FIRMEI STEEL CONECT PRIN ACHIZITIA DE ECHIPAMENTE PENTRU 
PRODUCTIA DE CILINDRII HIDRAULICI“ - cod SMIS 131476, finanțat în cadrul Regio - Programul Operațional 
Regional 2014-2020, Axa prioritară 2 - Îmbunătățirea competitivității întreprinderilor mici și mijlocii, 
Prioritatea de investiții 2.1 – Promovarea spiritului antreprenorial, în special prin facilitarea exploatării 
economice a ideilor noi și prin încurajarea creării de noi întreprinderi, inclusiv prin incubatoare de afaceri. 
Proiectul se va finaliza la data de 31.12.2020. 

Contractul de finanțare nr. 5130 a fost semnat în data de 18.02.2020, de către SC STEEL CONECT SRL 
în calitate de beneficiar și Ministerul Lucrarilor Publice, Dezvoltarii si Administratiei în calitate de Autoritate 
de Management, prin Agenția pentru Dezvoltare Regională Vest, în calitate de Organism Intermediar pentru 
Regio-Programul Operațional Regional. 

Obiectivul general al proiectului este: Cresterea competivitatii firmei prin dotarea unui spatiu pentru 
productie de cilindrii hidraulici.  

Obiectivele specifice ale proiectului sunt:  
1. Fabricarea de noi tipuri de cilindri hidraulici 
2. Imbunatatirea fluxului de productie actual pentru fabricarea de cilindrii hidraulici. 
3. Cresterea numarului mediu de salariati ai firmei de la 5 la 10 angajati. 

Rezultatele proiectului: 
1. 6 Utilaje noi si performante achizitionate si puse în functiune si 2 sisteme fotovoltaice on-grid pentru 
energie regenerabila. 
2. Informare si publicitate aferenta proiectului conform MIV POR 2014-2020. 
3. Cresterea numarului mediu de salariati ai firmei cu 5 angajati (de la 5 la 10 angajati). 

Valoarea totală a proiectului a fost de 1.413.222,35 lei, din care asistenta financiara nerambursabila 
solicitata 950.193,17 lei, valoarea eligibila nerambursabila din FEDR 807.664,20 lei, valoarea eligibila 
nerambursabila din bugetul national: 142.528,97 lei, cofinanțarea eligibilă a beneficiarului: 237.548,29 lei. 

Proiectul va fi implementat în mun. Deva, sat Barcea Mica, str. Campului, nr. 41E, jud. Hunedoara. 
 

Informații suplimentare despre proiect se pot obține de la sediul firmei din mun. Deva, sat Barcea Mica, 
str. Campului, nr. 41E, jud. Hunedoara, Telefon: 0722981522, E-mail: steelconect@yahoo.com. 
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Investim în viitorul tău! Proiect cofinanțat din Fondul European 
de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Regional 2014-2020 
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