,,Achizitie echipamente cu tehnologie moderna la
SC PT&DS IMPEX SRL”
S.C. PT&DS IMPEX S.R.L., cu sediul în municipiul Târgu Jiu, Aleea Păltiniș, nr. 13, județul Gorj,
derulează proiectul „Achiziție echipamente cu tehnologie modernă la S.C. PT&DS IMPEX S.R.L.”,
COD SMIS 131528, co-finanţat prin Fondul European de Dezvoltare Regională, în baza contractului de
finanţare încheiat cu Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei, în calitate de
Autoritate De Management și Agenţia pentru Dezvoltare Regională Sud-Vest Oltenia, în calitate de
Organism Intermediar pentru Programul Operațional Regional 2014-2020.
Valoarea totală a proiectului este de 506.242,13 lei, din care asistenţa financiară nerambursabilă este
de 340.476,81 lei (valoarea nerambursabilă acordată din FEDR fiind de 289.405,29 lei, iar valoarea
nerambursabilă acordată de la bugetul național fiind de 51.071,52 lei).
Proiectul a fost implementat în municipiul Târgu Jiu, pe o durată de 35 luni, respectiv între data de
01.08.2019 si 30.06.2022.
Obiectivul general al proiectului este creșterea competitivității economice si productivității muncii,
creșterea eficienței în cadrul S.C. PT & DS IMPEX S.R.L. prin introducerea de tehnologii noi, de ultimă
generație, pentru dezvoltarea procesului de producție, creșterea valorii adăugate.
Obiectivele specifice proiectului: crearea capacității de producție mobilier la S.C. PT & DS IMPEX S.R.L.;
scăderea ratei șomajului prin crearea de noi locuri de muncă.
Rezultate implementare: a fost creată capacitatea de producție mobilier la S.C. PT& DS IMPEX S.R.L.;
au fost create 2 locuri de muncă în regiunea S-V Oltenia.
Impactul proiectului la nivelul regiunii: dezvoltarea sectorului de producție mobilier în regiunea S-V
Oltenia.
În cadrul proiectului au fost încheiate contracte cu următorii furnizori:
Industry Transilvan S.R.L. – contract nr. 40/11.02.2021; obiect contract: furnizare mașină automată de
aplicat folie pe canturi drepte; valoare contract: 136.850 lei.
Zentury Holding Ltd – contract nr. 35/18.12.2020; obiect contract: furnizare fierăstrău orizontal pentru
panouri; valoare contract: 19.680 euro.
Zentury Holding Ltd- contract nr. 83/02.12.2021; obiect contract: furnizare centru de prelucrare
comandat; valoare contract: 29.300 euro.
Zentury Holding Ltd- contract nr. 62/04.06.2021 ; obiect contract: furnizare instalație exhaustare;
valoare contract: 3590 euro.

Life Impex S.R.L. – contract nr. 69/20.09.2021; obiect contract: furnizare program proiectare; valoare
contract: 15.000 lei.
Amper S.R.L. – contract nr. 13/06.06.2022; obiect contract: furnizare instalație exhaustare; valoare
contract: 17.850 lei.
Thot Glint S.R.L. – contract nr. 2228/23.10.2020; obiect contract: furnizare autocolante, panou
temporar, placă permanentă; valoare contract: 249.96 lei.
Mobilife Design – contract nr. 8/30.08.2019; obiect contract: consultanță scriere, implementare
proiect; valoare contract: 20.000 lei.
Smart Development Center S.R.L. – contract nr. 31/16.05.2022; obiect contract: creare site WEB;
valoare contract: 2252 lei.
Media Sud Europa SA – contract nr. 183/18.08.2020; obiect contract: publicare comunicat presă
demarare proiect; valoare contract: 1071 lei.
Media Sud Europa SA – contract nr. 200/09.06.2022; obiect contract: publicare comunicat presă
finalizare proiect; valoare contract: 1071 lei.
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