București - 24 iulie 2017
NOVA INDUSTRIAL S.A., cu sediul în București, Splaiul Unirii Nr. 313, Sector 3, în calitate de
beneficiar derulează începând cu data de 01.07.2017, proiectul cu titlul „Sistem inovativ
integrat TIC pentru controlul și monitorizarea în timp real a calităţii energiei electrice și a
pierderilor pe liniile de transport și distribuţie din sistemul energetic naţional”, co-finanţat
prin Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) în baza contractului de finanţare încheiat
cu Ministerul Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice și Fondurilor Europene (MDRAPFE), în
calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operaţional Competitivitate şi
Ministerul Comunicaţiilor și Societăţii Informaţionale în calitate de Organism Intermediar pentru
Programul Operaţional Competitivitate.
Proiectul se implementează în București, Regiunea București – Ilfov, România pe o durată de 36
de luni.
Proiectul se înscrie în Programul Operaţional Competitivitate, Axa Prioritară 2 "Tehnologia
Informaţiei și Comunicaţiilor (TIC) pentru o economie digitală competitivă", Obiectiv specific
2.2. „Creşterea contribuţiei sectorului TIC pentru competitivitatea economică”, Acţiunea 2.2.1
„Sprijinirea creşterii valorii adăugate generate de sectorul TIC şi a inovării în domeniu prin
dezvoltarea de clustere”".
Obiectivul general al proiectului este dezvoltarea unui sistem inovativ integrat TIC (hardware și
software) conform reglementarilor Europene și Nationale, cu aplicabilitate în sistemul energetic
naţional, în scopul creșterii calităţii energiei electrice, eliminării surselor de perturbaţii și a
poluarii cu armonici, al controlului și diminuării pierderilor de putere și de energie pe liniile de
transport și distribuţie, precum și al creșterii siguranţei în alimentarea cu energie a
consumatorilor.
Valoarea totală a proiectului este de 4.562.068,67 lei, din care asistenţa financiară
nerambursabilă este de 3.754.294,67 lei (3.003.435,74 lei din FEDR și 750.858,93lei din Bugetul
Naţional).
Proiect co-finanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operaţional
Competitivitate 2014 - 2020.
Detalii suplimentare puteţi obţine de la:
Persoana: Ioniţă 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, 021 318 42 29, 021 318 42 30
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