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Finalizarea implementării proiectului 
“DIVERSIFICAREA ACTIVITĂȚII ÎN DOMENIUL CONSTRUCȚIILOR DE CLĂDIRI” 

NELA PET SRL anunță finalizarea implementării proiectului “DIVERSIFICAREA ACTIVITĂȚII ÎN DOMENIUL 
CONSTRUCȚIILOR DE CLĂDIRI”, SMIS 134367, co-finanţat de Uniunea Europeană din Fondul European de 
Dezvoltare Regională, prin REGIO – Programul Operaţional Regional 2014-2020, în baza contractului de 
finanţare nr. 6721, încheiat la data de 25 februarie 2021 cu Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și 
Administrației, în calitate de Autoritate de Management, și Organismul Intermediar Agenția pentru Dezvoltare 
Regională a Regiunii Vest. 

Obiectivul general urmărit prin implementarea proiectului, de creștere durabilă a competitivităţii NELA PET SRL, 
a vizat diversificarea activității firmei în domeniul lucrărilor de construcții a clădirilor rezidențiale și 
nerezidențiale și crearea unei capacități de execuție a acestor lucrări care să-i permită accesul pe piață și o cotă 
de piață satisfăcătoare. 

Rezultatele proiectului: 
1. Dotarea firmei cu 4 utilaje tehnologice de ultimă generație pentru lucrările de construcții a clădirilor
rezidențiale și nerezidențiale. 
2. Creșterea numărului mediu anual de salariați de la 4 la 9.

Valoarea totală a contractului de finanțare este de 1.110.356,15 lei, iar valoarea finanțării nerambursabile este 
de 755.794,73 lei, din care 642.425,52 lei reprezintă valoarea eligibilă nerambursabilă din FEDR. Proiectul a fost 
implementat în localitatea Hațeg, județul Hunedoara. 

Impactul investiției la nivel local – au fost achiziționate echipamente noi, de ultimă generație, pentru activitatea 
de construcții de clădiri, ceea ce va duce la diversificarea serviciilor oferite de firmă, și, totodată, au fost create 
noi locuri de muncă. 
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