
 

 

 

 
 

 

FEBRUARIE 2021 

„Diversificarea activității firmei STRADE 
CONSCOM în domeniul recuperării deșeurilor din construcții”

STRADE CONSCOM SRL, cu sediul in Comuna Brănișca, Sat Boz nr. 211, Județul Hunedoara, cod poştal 
337105, România anunță derularea incepand cu 19.11.2020 a proiectului „Diversificarea activității firmei 
STRADE CONSCOM în domeniul recuperării deșeurilor din construcții” - cod SMIS 137103, finanțat în cadrul 
Regio - Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 2 - Îmbunătățirea competitivității 
întreprinderilor mici și mijlocii, Prioritatea de investiții 2.2 – Sprijinirea creării și extinderea capacităților 
avansate de producție și dezvoltarea serviciilor. Proiectul se va finaliza la data de 30.11.2022. 

Contractul de finanțare nr. 6355 a fost semnat în data de 19.11.2020, de către STRADE CONSCOM 
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 : 
Dezvoltarea firmei STRADE CONSCOM SRL pe un domeniu de importanta strategica pentru economia nationala 
si regionala, cel de recuperare si reutilizare deseuri din constructii, printr-un management de mediu 
certificat. 

Obiectivele specifice ale proiectului sunt: 
1. Cresterea competitivitatii firmei prin diversificarea activitatii curente cu servicii complete de recuperare 
deseuri din constructii 

     2. Inovarea si dezvoltarea tehnologica in domeniul Managementului de Mediu prin utilizarea de echipamente 
inovative care recicleaza direct pe santier deseurile din constructii si demolari 

Rezultatele proiectului: 
1. Dotarea cu echipamente inovative care recicleaza direct pe santier deseurile din constructii si demolari 
2. Crearea a 5 noi locuri de munca pe urmatoarele posturi: 4 operatori masini si 1 muncitor necalificat. 
3. Informare si publicitate aferenta proiectului conform MIV POR 2014-2020. 

 
Valoarea totală a proiectului este de 6.481.171,88 lei, din care asistenta financiara nerambursabila 

solicitata 2.931.022,09 lei, valoarea eligibila nerambursabila din FEDR 2.491.368,78 lei, valoarea eligibila 
nerambursabila din bugetul national  439.653,31 lei, cofinanțarea eligibilă a beneficiarului 2.244.485,83 lei. 

 
Proiectul va fi implementat în Municipiul Deva, Localitatea Cristur, Judetul Hunedoara, 
 
Informații suplimentare despre proiect se pot obține de la sediul firmei din in Comuna Brănișca, Sat 

Boz nr. 211, Județul Hunedoara, cod poştal 337105, România, Tel: 0722643920, E-mail: 
stradeconscom@gmail.com. 

 

 

 

Investim în viitorul tău! Proiect cofinanțat din Fondul European
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