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Anunț finalizare proiect  

” Dezvoltarea activității firmei MKDAA OPTI BOOST SRL prin 
achiziție de imprimanta 3D si echipamente TIC”

- Titlul proiectului: ” Dezvoltarea activității firmei MKDAA OPTI BOOST SRL prin achiziție de imprimanta 3D 
si echipamente TIC” 
- Numele beneficiarului: OPTI BOOST SRL 
- Numele programului: Programul Operațional Regional 2014-2020  
- Numele Autorității de Management: Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației (MLPDA) 
- Numele Organismului Intermediar: ADR Centru 
- Valoarea totală a proiectului: 960.663,70 lei 
- Finanțarea nerambursabilă: 643.744,00 lei 
- Data începerii și data finalizării: 18.12.2020 – 28.02.2023
- Codul MySMIS: 132558 

Obiectivul General al proiectului: Obiectivul general al proiectului este creșterea competitivității firmei Opti 
Boost SRL, ca urmare a introducerii de noi tehnologii moderne in procesele de lucru a societății, prin 
achiziționarea de echipamente si utilaje tehnologice specializate pentru fabricarea produselor metalice cu 
tehnologie 3D si anume a prototipurilor pentru scopuri de testare. 

Obiectivele specifice al proiectului: 
• Introducerea de 3 tipuri de produse noi ca urmare a inovării si diversificării proceselor in cadrul firmei

cu ajutorul noului flux tehnologic prin achiziția de mașini noi si inovative. 
• Îmbunătățirea calității mediului înconjurător prin asigurarea creșterii gradului de recuperare si

reciclare a deșeurilor, realizata printr-o colaborare cu un furnizor de colectare selectiva a deșeurilor 
in perioada de implementare al proiectului, si in perioada de durabilitate al proiectului. 

• Dezvoltarea resurselor umane ale microîntreprinderii prin angajarea a 3 persoane si păstrarea
locurilor de munca existente si a celor nou create pe toata perioada de durabilitate a proiectului 

Impactul investiției la nivelul localității/regiunii. 
• Au fost creat 3 locuri de muncă care 1 a fost destinat pentru persoane din categorie defavorizata

reducând astfel nivelul șomajului a regiunii
• A fost introdus 3 tipuri de produse noi ca urmare a inovării si diversificării proceselor in cadrul firmei cu

ajutorul noului flux tehnologic, care contribuie la dezvoltarea economică a firmei și a regiunii
Date de contact beneficiar:  

 (Municipiul Odorheiu Secuiesc, Pța. Városháza, Nr. 6, Judet Harghita, cod poștal: 535600, Tel: 0741.289.793,  Mail 
attila.magyari@yahoo.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.
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