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POWERTRACE SRL, în calitate de Beneficiar, implementează proiectul ”CEITA - CENTRU DE
EXCELENTA IN IT PENTRU AUTOMOTIVE”, cod SMIS 135897, finanțat prin Programul Operaţional
Regional 2014-2020, Axa prioritară 2: ”Îmbunătățirea competivității întreprinderilor mici și
mijlocii”, Prioritatea de investiţii 2.2 – ”Sprijinirea creării și extinderea capacităților avansate de
producție și dezvoltarea serviciilor”.
Valoarea totală a proiectului este de 6.836.101,30 lei, din care valoarea sumei nerambursabile
este de 4.106.114,60 lei defalcată asftel: 3.490.197,41 lei contribuția UE și 615.917,19 lei
contribuția națională.
Scopul - Obiectivul general al proiectului consta în dotarea societății POWERTRACE S.R.L. cu o
clădire corespunzătoare, echipamente moderne si active necorporale în vederea dezvoltării si
fabricării de software la comanda pentru industria automotive în vederea realizării obiectivelor
de afaceri.
Obiectivele specifice ale proiectului sunt:
1. Creșterea completivității societății prin achiziționarea de lucrări de construcții, active
corporale si necorporale specifice, care să permită firmei POWERTRACE S.R.L. sa abordeze
piața la un nivel superior fata de ceea ce s-a lucrat pana in prezent.
 Achiziția și realizarea de lucrări de construcții.
 Dotarea societății cu echipamente specifice noi, eficiente din punct de vedere al
costurilor, capabile să funcționeze mai rapid, mai divers și care poluează mai puțin.
 Achiziția de softuri.
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2. Creșterea eficienței economice prin certificarea de produs și internaționalizarea serviciilor și
implementarea de standarde de calitate
3. Dezvoltarea companiei pe termen mediu si lung cu respectarea principiilor egalității de șanse,
dezvoltarea durabila, cu accent pe utilizarea eficienta a resurselor si reducerea poluării.
Rezultatele așteptate:
 Achiziția și realizarea lucrărilor de construcție, dotarea societății cu 128 de echipamente
specifice și 25 de softuri.
 Certificarea produsului, internaționalizarea serviciilor și implementarea standardelor de
calitate ISO 9001 și ISO 27001.
 Dezvoltarea companiei pe termen mediu si lung cu respectarea principiilor egalității de
șanse, dezvoltarea durabila, prin alinierea la obiectivele Strategiei Nationale pentru
Dezvoltarea Durabila a României 2030, cu accent pe utilizarea eficienta a resurselor si
reducerea poluării (realizarea unei rampe pentru acces persoane cu dizabilitati, achizitia
unui soft pentru citire ecran pentru persoane slab văzătoare/nevazatoare, asigurarea unei
băi accesorizate pentru persoanele cu dizabilităţi, achizitia unui lift care poate asigura
accesul persoanelor cu dizabilitati la nivelurile superioare ale cladirii).
Durata de implementare a proiectului este de 50 luni, respectiv de la data 01.11.2019 până la
data 31.12.2023.
Informaţii suplimentare despre proiect se pot obţine la numărul de telefon 0737774955 și pe email la eugendodiu@powertrace.ro.
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