
                                         
 
 

 
 
 
 

        Iulie  2021 
Încheierea contractului de finanţare pentru proiectul 

“Diversificarea activitatii S.C. RALEX UTILAJE S.R.L.  prin  achiziția de 
utilaje  noi, performante”– SC Ralex Utilaje SRL  

 
S.C. Ralex Utilaje S.R.L, în calitate de beneficiar în cadrul contractului de finantare nr. 6819/01.04.2021 
încheiat cu Ministerul Lucrarilor Publice, Dezvoltarii si  Administraţiei în calitate de Autoritate de 
Management pentru Programul Operational Regional 2014-2020 şi cu Organismul Intemediar Agenţia 
pentru Dezvoltare Regională Vest, a încheiat proiectul Diversificarea activitatii S.C. RALEX UTILAJE S.R.L.  prin  
achiziția de utilaje  noi, performante”, proiect cofinanţat prin Regio - Programul Operaţional Regional 2014-
2020, Prioritatea de investiţii 2.1. – Promovarea spiritului antreprenorial, in special prin facilitarea 
exploatarii economice a ideilor noi si prin incurajarea crearii de noi intreprinderi, inclusiv prin incubatoare 
de afaceri, componenta 2.1.A Microintreprinderi. 
 
Valoarea totală a proiectului este de 447.317,96 lei 
Finanţarea nerambursabilă este reprezentată de suma de 357.663,97  lei. 
Finanțarea nerambursabilă FEDR este reprezentată de suma de 304.014,38 lei. 
Data inceperii proiectului: 01.04.2021     
Data finalizarii proiectului: 31.07.2021 
Codul  MySMIS al proiectului: 134227 
Locaţia implementării este situată în Oras Simeria, sat Carpinis, nr. 1 bis, jud. Hunedoara. 
 
Obiectivul general al proiectului:  Diversificarea activitatii prin extinderea sectorului productiv al companiei si 
modernizarea acestuia, dezvoltarea pe o noua piata. 
Obiectivele specifice ale proiectului: 1. Achizitia unui buldoexcavator; 2. Diversificarea activității firmei prin 
accesul pe piata constructiilor de proiecte utilitare pentru fluide; 3. Crearea a 3 locuri noi de munca 
permanente. 
Rezultatele  obtinute: 1.Achiziționarea unui buldoexcavator; 2.O activitate noua dezvoltata; 3.Crearea a trei 
locuri noi de munca permanent. 
Impactul proiectului la nivelul localității: Diversificarea sectorului productiv al activității companiei prin 
extinderea și modernizarea acesteia și îmbunătățirea mediului de afaceri și Planului de Dezvoltare Regională 
Vest, sat Cărpiniș, oraș Simeria, județ Hunedoara. 
 

Persoană de contact: Manager de proiect-Rachita Alexandru Nicusor, tel:  0735882022, e-mail: 
ralexutilaje9@gmail.com 

SC Ralex Utilaje SRL 
 

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