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„Inovarea procesului si diversificarea serviciilor de foraj, ale firmei 
GEO PROJECT, prin achizitia unei instalatii hidraulice.” 

Titlul proiectului: „Inovarea procesului si diversificarea serviciilor de foraj, ale firmei GEO PROJECT, 
prin achizitia unei instalatii hidraulice” 

Numele beneficiarului SC GEO PROJECT S.R.L. 

Cod MySMIS 131133 

Numele programului Programul Operațional Regional 2014-2020 

Numele Autorității de Management “Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice si Fondurilor Europene” 

Numele Organismului Intermediar “Agenția pentru Dezvoltare Regionala Nord Est”   

Valoarea totala a proiectului: 1.315.225,62 RON 

Valoarea finanțării nerambursabile: 

Perioada de derulare a proiectului:         

883.839,74 RON 

01.07.2019 – 31.08.2021 

 

Proiectul  „Inovarea procesului si diversificarea serviciilor de foraj, ale firmei GEO PROJECT, prin achizitia unei 
instalatii hidraulice”, finanțat prin Programul Operațional Regional 2014-2020  este implementat de către SC 
GEO PROJECT S.R.L., și are ca și obiective specifice: 

•  Îmbunătățirea semnificativă și diversificarea serviciilor de foraj (inovare de process si servicii), cu ajutorul 
noului echipament, care va permite creșterea cantitativa si calitativa a serviciilor prestate, dar si introducerea 
unui nou serviciu de foraj, cu ajutorul echipamentului vizat spre achizitie prin proiect. 

• Dezvoltarea resurselor umane ale microintreprinderii si asigurarea egalitatii de sanse prin angajarea a 5 
persoane noi (dintre care o persoana va fi din categoria defavorizate). 

• Îmbunătățirea mediului înconjurător și creșterea eficienței energetice prin utilizarea de surse regenerabile de 
energie (stâlp fotovoltaic cu bec LED)   

Prin realizarea obiectivelor specifice de mai sus proiectul contribuie la realizarea obiectivul general al 
Programului Operațional Regional 2014-2020: creșterea competitivității economice și îmbunătățirea condițiilor 
de viață ale comunităților locale și regionale prin sprijinirea dezvoltării mediuluide afaceri. 
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