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Titlul proiectului: ”Dezvoltarea și diversificarea activității societății HQ LEVEL BUSINESS SERVICES SRL prin
achiziție de echipamente tehnologice performante și eficiente”
Numele beneficiarului: HQ LEVEL BUSINESS SERVICES SRL
Denumirea programului: REGIO - Programul Operațional Regional 2014-2020
Denumirea Autorității de Management: Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației
Denumirea Organismului Intermediar: Agenția pentru Dezvoltare Regională Vest
Valoarea totală a proiectului: 1.412.136,91 lei
Valoarea finanțării nerambursabile: 623.170,24 lei
Data începerii și data finalizării: 27.10.2020 – 31.10.2021
Perioada de implementare: 01.06.2019 – 31.10.2021
Codul MySMIS: 134117

• Scopul/Obiectivul proiectului:
Obiectivul general al proiectului a fost dotarea sediului social localizat la adresa str. Sfinții Apostoli Petru și Pavel, nr.
29/C, municipiul Timișoara, județ Timiș, în vederea diversificării și dezvoltării activității de prestare servicii de web
hosting aferente codului CAEN 6311 - Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web si activitati conexe.
Obiectivele proiectului au fost în strânsă legătură cu obiectivul specific al Programului Operațional Regional (POR)
2014 – 2020, axa prioritară 2: ”Îmbunătățirea competitivității întreprinderilor mici și mijlocii”, prioritatea de investiții
2.1 ”Promovarea spiritului antreprenorial, în special prinfacilitarea exploatării economice a ideilor noi și prin
încurajarea creării de noi întreprinderi, inclusiv prin incubatoare de afaceri” și anume: consolidarea poziției pe piață a
întreprinderilor mici și mijlocii în domeniile competitive identificare în Strategia Națională de Competitivitate și
Planurile Regionale de Dezvoltare.
Proiectul “ Dezvoltarea și diversificarea activității societății HQ LEVEL BUSINESS SERVICES SRL prin achiziție de
echipamente tehnologice performante și eficiente”, cod MySMIS 134117, finanțat prin REGIO – Programul
Operațional Regional 2014-2020 este implementat de către HQ LEVEL BUSINESS SERVICES SRL și are o valoare totală
de 1.412.136,91 lei, din care 623.170,24 lei reprezintă finanțare nerambursabilă. REGIO – 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 Agenția pentru Dezvoltare Regională
Vest, organism intermediar al programului ce monitorizează implementarea acestui proiect în Regiunea Vest.
Proiectul a fost derulat în perioada 27.10.2020 – 31.10.2021.
• Obiectivele specifice ale proiectului sunt:
1. Extinderea și introducerea unor servicii noi cu ajutorul noului flux tehnologic prin dotarea sediului social cu
echipamentele necesare;
2. Creşterea eficienţei energetice prin optimizarea funcționării instalațiilor şi achiziţionarea de instalaţii care
folosesc surse de energie regenerabile;
3. Dezvoltarea resurselor umane ale întreprinderii prin crearea unui loc nou de muncă care unul va fi ocupat de
o persoană defavorizată.
• Rezultatele proiectului:
1. Extinderea și inovarea fluxului tehnologic (introducerea de servicii noi) prin dotarea sediului social cu
echipamentele necesare;
2. Masuri implementate pentru respectarea principiilor privind dezvoltarea durabila, egalitatea de sanse, de gen
si nediscriminare prin: o persoana angajata din categorii defavorizate, achiziție de infrastuctură pentru persoanele cu
dizabilități (signalistică), achiziționarea de rampă mobilă, achiziționarea unui sistem de panouri fotovoltaice și

achiziționarea unui sistem de iluminat led, respectiv încheierea unui contract de prestări servicii cu o firmă
specializată în colectarea selectivă.
3. Un loc de munca nou creat
Impactul proiectului la nivelul regiunii: proiectul a condus la dezvoltarea activitatii firmei prin introducerea de servicii
noi respectiv prin crearea unui nou loc de munca si imbunatatirea calitatii mediului înconjurator prin semnarea unui
contract de prestări servicii cu o firmă specializată în colectarea selectivă respectiv prin eficientizarea iluminatului în
spațiul de lucru prin achiziția unui sistem de iluminat LED și achiziționarea unui sistem fotovoltaic.

Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să
vizitaţi:
www.fonduri-ue.ro, www.mfe.gov.ro , www.inforegio.ro

Date de contact beneficiar:
Adresa: str. Sfinții Apostoli Petru și Pavel, nr. 29/C
Timișoara, județ Timiș
Tel.: 0740 227 701, email: florin@hqlevel.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.

