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Investim în viitorul tău! Proiect cofinanțat din Fondul European  
de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Regional 2014-2020. 

 

Comunicat de presă 

Data: 26.01.2021 

Derulare proiect „DEZVOLTAREA FIRMEI SC NITIMAD TRANS 82 SRL” 
 

NITIMAD TRANS 82 SRL, cu sediul în Oraș Novaci, România, Str. - nr. 822, Sat Pociovaliștea, județul Gorj, cod poștal 215303, 
derulează, începând cu data de 22 Decembrie 2020, proiectul „DEZVOLTAREA FIRMEI SC NITIMAD TRANS 82 SRL” cod SMIS 
137091, în baza contractului de finanțare încheiat cu Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației în calitate de 
Autoritate de Management a Programului Operațional Regional 2014-2020 și Agenția pentru Dezvoltare Regională Vest, în 
calitate de Organism Intermediar pentru Programul Operațional Regional 2014-2020. 
 
Perioada de implementare a proiectului este de 20 luni, respectiv între data 01.03.2020 și data 31.10.2021. 
Data inceperii proiectului: 22.12.2020 
Valoarea totală a proiectului este de 6.425.819,97 lei, din care asistență financiară nerambursabilă este de 2.927.191,31 lei 
(valoarea nerambursabilă acordată din FEDR fiind de 2.488.112,62 lei, iar valoarea nerambursabilă acordată de la bugetul 
național fiind de 439.078,69 lei). 
Proiectul se implementează în Oraș Uricani, Str. Popești, CF 80 - Uricani, nr. topo 888, Județul Hunedoara. 
 
Obiectivul proiectului îl constituie crearea unei unități noi si achiziția utilajelor necesare pentru realizarea activității de 
reciclare a resturilor provenite din demolări (CAEN 3832 - Recuperarea materialelor reciclabile sortate) si creșterea 
competitivității economice a firmei prin asimilarea progresului tehnologic si gestionarea in mod eficient a resurselor, in 
contextul actual al dezvoltării durabile si in acord cu tendințele europene. Lucrările vor fi executate la locul indicat de clienți. 
Obiectivul general al proiectului este in deplina concordanta cu obiectivul general al POR 2014-2020. 
Obiectivele specifice ale proiectului sunt: 
1. Achizitia de active corporale, necorporale si servicii: 
- Buldoexcavator 1 – 1 buc. 
- Buldoexcavator 2 – 1 buc. 
- Concasor mobil – 1 buc. 
- Excavator pe senile 1 – 1 buc. 
- Excavator pe senile 2 – 1 buc. 
- Incarcator frontal – 1 buc. 
- Miniexcavator – 1 buc. 
- Panouri fotovoltaice mobile – 2 buc. 
- Container de tip birou - 1 buc. 
- Generator - 1 buc. 
- Servicii de consultanta scriere proiect – 1 buc. 
- Servicii de consultanta achizitii – 1 buc. 
- Servicii de consultanta management proiect – 1 buc. 
- Certificare sistem de management – 1 buc. 
- Certificare produs – 1 buc. 
- Program informatic de tip CRM – 1 buc. 
- Activitati de internationalizare – 1 buc. 
- Informare si publicitate – 1 buc. (comunicat de presa derulare proiect - 1 buc., panou temporar - 1 buc., placa permanenta -
1 buc., autocolante - 7 buc., comunicat de presa incheiere proiect - 1 buc.) 
2. Vor fi angajate sapte persoane, dintre care o persoana ce va face parte dintr-o categorie defavorizata. Previzionam ca 
aceasta persoana se va incadra in categoria “(d) are varsta de peste 50 de ani” conform clasificarii persoanelor din categoriile 
defavorizate – Anexa 4 Grila de evaluare tehnica si financiara. 

NITIMAD TRANS 82 SRL 
Persoană de contact: Madalin Adrian Nitica– Administrator;  
Telefon: 0766248233;  Fax: -;  Email: dianaelena893@yahoo.com 
 


