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FINALIZAREA PROIECTULUI ”ACHIZITIE DE ECHIPAMENTE PENTRU LUCRĂRI DE CONSTRUCȚII”

DORMAR TRANS SRL, în calitate de beneficiar, anunţă finalizarea implementării proiectul: ”ACHIZITIE DE ECHIPAMENTE 
PENTRU LUCRĂRI DE CONSTRUCȚII” cu COD SMIS  131222, finanţat din Programul Operational Regional 2014-2020, Axa 
prioritară 2 - Îmbunătăţirea competitivităţii întreprinderilor mici şi mijlocii, Prioritatea de investiții  2.1 – Promovarea 
spiritului antreprenorial, în special prin facilitarea exploatării economice a ideilor noi și prin încurajarea creării de noi 
întreprinderi, inclusiv prin incubatoare de afaceri.

Proiectul s-a implementat în perioada  25.09.2020-30.09.2021, în judetul Hunedoara, Municipiul Petroșani, Str. G-ral 
VASILE MILEA, nr. 61A.
Autoritatea de Management este Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, Organism Intermediar 
Agenția pentru Dezvoltare Regională Vest.

Obiectivul general al proiectului este  dezvoltarea durabila a SC DORMAR TRANS S.R.L. prin achizitia de utilaje 
performante, corespunzatoare ultimelor norme de mediu, in scopul diversificarii activității si întrării pe piețe noi. Primul 
obiectiv specific este crearea bazei materiale a firmei DORMAR TRANS S.R.L. care sa permita diversificarea activitații și 
intrarea pe piața costrucțiilor de locuințe si structuri de turism din zona de Vest. Acest obiectiv se realizeaza în contextul 
unei rentabilitați sporite a acestor tipuri de lucrari. Al doilea obiectiv specific este asigurarea resurselor umane necesare 
extinderii activitaților. Este vorba de cinci noi posturi dintre care cel puțin unul va fi destinat persoanelor tinere, sub 24 
ani.  Al treilea obiectiv specific este Promovarea proiectului si a rezultatelor acestuia.
Au fost achizitionate patru utilaje pentru construcții(miniîncărcător, miniexcavator, compactor utilitar, compactor de 
sol), un kit solar de iluminat, 4 proiectoare cu led, sistem ghidaj nevăzători si pubele pentru colectare selectivă. Au fost 
create cinci noi locuri de muncă dintre care unul pentru o persoană sub 24 ani. Impactul proiectului în regiunea Vest: 
creșterea competitivității activității de construcții civile a firmei și creșterea ocupării persoanelor de varstă activă.

Proiectul are o valoare totală de 1,351,694.06  lei, din care finanțarea  nerambursabilă este de 906,576.23 lei, din care 
770.589,80 lei din fonduri FEDR și 135.986,43 lei din bugetul de stat.

Manager de proiect: Dorel Mihalache, telefon: 0721243787,  e-mail: mihalache.dorel@yahoo.com. 
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