
                                                               
 

Bucuresti – 1 iulie 2020 
 
 

„Sistem integrat inovativ pentru managementul riscurilor și al duratei de viață a 
echipamentelor din stațiile electrice de înaltă tensiune”, SMIS 122587 

 
 
 
NOVA INDUSTRIAL S.A., cu sediul în București, Splaiul Unirii Nr. 313, Sector 3, în calitate de 
beneficiar derulează începând cu data de 01.07.2020, proiectul cu titlul „Sistem integrat 
inovativ pentru managementul riscurilor și al duratei de viață a echipamentelor din stațiile 
electrice de înaltă tensiune”, cofinanţat prin Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR), 
în baza contractului de finanţare încheiat cu Ministerul Educației și Cercetării, în calitate de 
Organism Intermediar pentru Programul Operaţional Competitivitate 2014-2020. 
 
Obiectivul general al proiectului îl constituie realizarea unei inovari de produs - un sistem 
informatic care să asigure un management modern al activelor principale din sistemele de 
transport și respectiv distribuție a energiei electrice , din punct de vedere al duratei de viață și 
al riscurilor în funcționare specifice. 
 
Rezultatul proiectului constă într-un prototip de „Sistem integrat inovativ pentru managementul 
riscurilor și al duratei de viață a echipamentelor din stațiile electrice de înaltă tensiune”, cu 
aplicare directă în sectorul energetic, în termeni de eficiență energetică și siguranță. 
 
Valoarea totală aprobată a proiectului este de 5.206.125,00 lei, din care asistenţa financiară 
nerambursabilă este în sumă maximă de 3.713.258,00 lei (2.970.606,40 lei din FEDR și 
742.651,60 lei din Bugetul Național). 
 
Proiectul se implementează în București, Regiunea București – Ilfov, România pe o durată de 36 
de luni, începând cu data de 1 iulie 2020, până la data de 30 iunie 2023 . 
 
Proiect co-finanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operaţional 
Competitivitate 2014 - 2020. 
 

Competitivi împreună! 
 
Detalii suplimentare puteţi obţine de la:  
Persoana: Ioniță Irene - DIRECTOR Executiv, NOVA INDUSTRIAL S.A. 
Adresa: Splaiul Unirii Nr. 313, Clădirea "Electrocond" etaj 1, sector 3, BUCUREȘTI, ROMÂNIA, 
Tel./ Fax: 021 344 42 27, 021 344 42 28 
Email: office@novaindustrialsa.ro  
 

 


