
 

 

 

COMUNICAT DE PRESĂ 
Data: Februarie 2023 

“CONSOLIDAREA POZIȚIEI PE PIAȚĂ A VITCOM SRL PRIN INVESTIȚII DURABILE" 

 

S.C. VITCOM SRL, cod de identificare fiscală 6681653, înregistrată la Registrul Comerțului sub 
nr. J15/1615/1994, cu sediul în localitatea Găeşti, Str. GEORGE COSBUC, Nr. 10, Județ DÂMBOVIŢA, 
cod poștal 135200, România, anunță semnarea, în data de 11.01.2023 a Contractului de finanțare nr. 
264/POC/411/AS, pentru implementarea proiectului cu titlul " Consolidarea poziției pe piață a VITCOM 
SRL prin investiții durabile ", aferent Cod SMIS 159270. 

Proiectul va fi implementat în Comuna Petrești, Sat Petrești,  Tarlaua 34, Parcela 522/9, 
județ Dâmbovița, prin intermediul unei finanțări nerambursabile acordate prin Programul Operațional 
Competitivitate 2014 - 2020, Axa prioritară 4 ” Sprijinirea ameliorării efectelor provocate de criză în 
contextul pandemiei de COVID-19 și al consecințelor sale sociale și pregătirea unei redresări verzi, 
digitale și reziliente a economiei”, Prioritatea de investiţii 4.1. „Sprijinirea capacității IMM-urilor de a 
crește pe piețele regionale, naționale și internaționale și de a se angaja în procesele de inovare”, 
Acțiunea 4.1.1 „Investiții în activități productive” - Ajutor de stat. 

S.C. VITCOM SRL a încheiat Contractul de finanțare nr. 264/POC/411/AS cu Ministerul 
Investițiilor și Proiectelor Europene, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul 
Operațional Competitivitate 2014-2020. 

Valoarea totală a proiectului este de 3.995.081,80 Lei din care 2.471.565,48 Lei reprezintă 
finanțarea nerambursabilă, din care finanțată din Fondul European pentru Dezvoltare Regională 
2.070.331,19 lei și Bugetul Național 401.234,29 lei. 

Obiectivul general al proiectului: obiectivul general al societății este acela de a-și asigura o 
creștere durabilă prin dezvoltarea activității în domeniul aferent Cod CAEN 4941 – Transporturi rutiere 
de mărfuri, ceea ce presupune investiții în utilaje performante care să asigure calitatea serviciilor și 
produselor la nivelul standardelor existente pe piața națională și internațională, creșterea 
portofoliului de comenzi și a numărului de clienți și să utilizeze în mod optim capacitățile de 
producție create prin implementarea acestui proiect de investiții. 

Obiective specifice ale proiectului: Consolidarea societății prin dezvoltarea activității în 
domeniul transportului rutier de mărfuri; Achiziționarea de echipamente noi, de ultimă generație și 
prietenoase cu mediul; Creșterea productivității muncii în anul 3 de sustenabilitate față de cea din 
anul 2020 cu un procent de peste 15% și atingerea unui număr mediu de angajați cel puțin egal cu cel 
de la nivelul anului 2020. 

Rezultate aşteptate: R1. Dezvoltarea durabilă a activității societății prin achiziționarea de 
echipamente noi, performante și prietenoase cu mediul; R2. Organizarea procedurilor de achiziții și 
semnarea contractelor cu furnizorii (acolo unde este cazul); R3. Îndeplinirea indicatorilor asumați prin 
prezentul proiect.  

Perioada de implementare a proiectului este de la data semnării contractului de finanțare 
11.01.2023  şi  până la 31.12.2023.  

S.C. VITCOM S.R.L. 
Date de contact: Dl. Dragomir Aurelian-Ovidiu, administrator S.C. VITCOM S.R.L. 

Tel: 0744689213, e-mail: agrewest@yahoo.com   

Proiect co-finanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Competitivitate 2014-2020 
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